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Kjære Patriarker
Shakespeare sier i et av sine skuespill: «Livet er scene og vi spiller en rolle en
stakket stund for så å gå over i glemselens slør.» Han sier også.«Livet er som å telle
til en.»Når vi står overfor to åpenbare kjensgjerninger om at vi spiller en rolle i en
virkelighet som for alle mennesker er svært kort i den store sammenheng, er det
naturlig å stille spørsmålet. Hva er egentlig vitsen?Odd Fellow Ordenen gir oss
ikke svaret, men den leder oss på en vei mot det gode. Vi foretar en vandring som
gir oss glede og forventning mens vi sammen med brødre, og patriarker har et
felles mål å strebe mot, nemmelig å: Bli bedre og mer menneskekjærlige.Vi lever i
en tid da religiøse og politiske forskjeller tilspisser seg. Da er det godt å tilhøre en
orden som ikke befatter seg med rasehat, religiøse eller politiske motsetninger,
men som griper fatt i det mest vesentlige i den menneskelige tilværelse, nemmelig
forholdet til våre medmennesker med vennskap, kjærlighet, toleranse og
overbærenhet.Penger, velstand, karriere og suksess er det som opptar
skuespillerne på vår livets scene, men hvis vi går tilbake til patriarkene og
bibelens hovedpersoner og dere tilværelse, ser vi at det som mest opptar
menneskene den gang var forholdet til Gud
Vi møter også her de samme problemstillinger med, makt, begjær, svik, sjalusi, og
det vi med et ord kaller synd den gang som nå, men rolleinnehaverne på den tiden
hadde hele tiden blikket vendt opp mot den usynlige Gud. Den tids idealer og
helter var de som pleiet forholdet til Gud og ikke idrettsmenn og kvinner, sangere
og skuespillere. Menneskene var mer opptatt av hva de ikke så - enn hva de så.

mot

Hva kan da vår streben mot det vi kaller fullkommenheten tjene til?

deg

Den er et lite bidrag i en verden full av motsetninger på det vi kan kalle
kjærlighetens vei som er fundamentet i all åndelig streben, og som bare har et
guddommelig svar.

«Mange bekker små gjør en stor å.»
Som innehaver av rollen som Leir nr. 8s HP vil jeg ønske dere lykke til i arbeidet
i Vennskap Kjærlighet og Sannhet. – I Tro, Håp og barmhjertighet.

«Et menneske kommer til verden, det vandrer rundt i en ham av støv, det lever og
spreller
og strir en tid, det trekkes med sykdom og urett og savn.
Så dør det og går i glemme og blander sitt støv stille med jorden. Markus står det
kanskje på brettet, hva for en Markus var det?»
Dette er innledningsordene i Gabriel Scotts roman Kilden eller brevet om fiskeren
markus.
Dette gir meg noen tanker om meningen med våre liv og meningen med våre
gjerninger.
I vår Orden er det et gjennomgangstema at vi skal være gode mennesker. Dette
hører vi sagt på forskjellige måter i samtlige logegrader og i leirgradene. Det å være
god kan gi seg uttrykk på mange måter, å ha omtanke for og kjærlighet til våre
medmennesker er en måte, en annen er å holde sin moralske sti ren, en tredje er å
forsøke og holde de løfter vi har avgitt i de forskjellige grader.
I belæringen til leirgradene kommer på forskjellige måter mye av dette til uttrykk.
Som Odd Fellow-brødre får vi ved hjelp av våre ritualer styrke til å vandre gjennom
livet med de rette idealer for øye.
Markus holdt det hellige høyt i ære, og han satte mye inn på å holde sin sti ren, han
hadde også en sterk samvittighetsfølelse. Samvittigheten er noe vår orden er opptatt
av og som vi bør bestrebe oss på å følge.
Hvis vi lar samvittigheten styre våre liv får vi for det første godt med oss selv,
og sist men ikke minst kan vi håpe på å nå
DET FORGJETTEDE LAND.
Øivin Eriksen
SOMMERTUR
Det er for våren 2008 i Leir nr. 8 Vestfold
ikke terminfestet noen sommertur.
Imidlertid improviserer kollegiet en tur til Veierland
Kirke Fredag 2. mai kl. 18.00
Her blir det et lite arrangement hvor vi bl.a. får høre om
kirkens historie og øyas historie.
Det blir enkel bevertning, det er hyggelig
om Patriarkene tar med sine respektive.
Deltakerne fra sydfylket blir hentet på Engø
brygge kl. 17.30
Deltakerne fra nordfylket tar rutebåt fra
Tenvik brygge kl. 17.20 Påmelding til Øivin Eriksen
VEIERLAND KIRKE
tlf. 91542027 innen 31/4-08.

Velkommen!
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PROFILEN
Denne utaven av Patriarkens Profil er Storrepr. Erling Hogstad
i Loge nr. 40 i Vern Horten.
Hvordan kom du med i OF Ordenen?
I 1958 flyttet jeg med min familie fra Porsgrunn via Notodden til ”Gosens land” i
Vestfold til Horten. Som timelærer ved Yrkeskolen ble jeg kjent med skoleinspektør Jens
Flakstad, som spurte meg om å bli med i OF Ordenen. Som nyetablert familieforsørger
skulle jeg tenke over dette. Jeg hadde tre svogere som medlemmer av loge nr 47 Grenmar
Porsgunn som puffet på.
Etter mange år som aktiv medlem i Civitan serviceorganisasjon, tok jeg imot tilbudet.
Min frue var blitt rebecca-søster, og året etter ble jeg innviet i OF Ordenen den 11. april
1984 loge nr 40 Vern, Horten. DDSS Jens Flakstad ble min fadder, og som har fulgt meg
hele tiden.
Dine hobbies ?
Ivrig amatørfotograf var jeg før digitalfoto overtok.
Som sønn av byggmester er snekkeri og treskjæring fortsatt min hobby.
Er glad i å møte mennesker, som er en hobby det lønner seg å leve for.
Hva er din yrkesbakgrunn og nåværende status ?
Som ung var jeg teknisk interessert. Etter teknisk skole i Porsgrunn , 46- 48 og 49, fikk
jeg jobb ved Skiensfjordens komm.Kraftselskap 50-54. Deretter 4 år ved Notodden
El.verk, og fra 58 – 94 som driftsing. / overing. ved Horten / Borre Energiverk.
Min interesse i faget medførte at jeg fra 1958 fikk forespørsel om undervisning i
sterkstrømsfaget ved Tekniske skoler, og som vedvarte til 1994. Sterkstrøm ble således
også min hobby, og har gitt tilbake en god ”feeling”.
Etter 44 år i elverksbransjen kan en si at jeg har ”drevet med strømmen”.
Nå er jeg pensjonist i Skagerak Energi, har det bra, med godt humør og god helse.
Et tilbakeblikk på dine år i Ordenen, og det som disse år har betydd mest for deg ?
De første år fra 84-86 var en tid å bli kjent med Ordenens lære. Min fadder Jens Flakstad
sa i sin tale til meg: Blir du kallet, nøl ikke med å svare Ja.
Kort tid etter DHS graden ble jeg kallet og utnevnt til Ceremonimester. Som fersk OF
bror var dette en krevende oppgave, men ble også en minnerik og fin periode.
Brødrene har siden gitt meg tillit som valgt Sekr. UM, OM og EksOM. (fra 88-94), og
gjenvalgt som OM fra 99-2001.
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“Profilen” forts. Fra foregående side
Det ble nok en interessant periode, med innvielse av ny logesal i Logegården, som logene
i Horten og Frimurerlogen kjøpte av Den kristne menighet, Smiths venner. Overgang
til et nytt millenium var spennende og hva dette ville medføre. Logen fikk mange besøk
for å se og høre om samarbeidet med Frimurerne.
Besøk fra logene var og er inspirerende og styrker samholdet og vennskapet.
Som valgt Storrepr. fra 2004 har jeg som venner i Distriktsrådet etter oppdrag fra DSS
besøkt logene i Vestfold ved innvielser og gradstildelinger. Vi har vært priviligerte og
alltid fått en hjertlig mottagelse.
Nå etter hele 18 år i Kollegiet, takker jeg brødrene i Logen for tilliten som er vist meg.
Hvilke tanker gjør du deg om Ordenen i fremtiden ?
En forutsetning for Ordenens gode omdømme i fremtid er at du og jeg kan bidra til å
synliggjøre oss som gode Odd Fellows. Vår formålsparagraf, budord og leveregel skal
omsettes i praktisk handling.
De valgte embedsmenn i loge og leir gjør en stor innsats for å ivareta medlemsutvikling
og videreføre Ordenens
tradisjoner. Bygge videre på nåværende ritualer og språkbruk er tradisjoner som
Ordenen bør hegne om.
Det påhviler nevnd for S&E å styrke en effektiv markedsføring for rekruttering av nye
medlemmer.
Morgendagens OF medlemmer er nok mindre materealistiske, de verdsetter venner og
sosiale relasjoner.
Derfor kan Logens motto i V.K og S og leirens T.H og B være høyst aktuelle også for
yngre brødre.
Å være ønsket velkommen i loge og leir og møte omtanke, vennlighet og et varmt
håndtrykk ett privilegium og et gode som ikke kan kjøpes for penger.
PS. Når dette leses har 7 fung. Eks OM i Vestfoldlogene blitt tildelt Storlogegraden den 1.april i en
høytidelig ceremoni ledet av DSS Jonn Wøllo. De er nå alle kvalifisert til nye oppgaver i
Ordenen.
vi gratulerer hjertligst!!

Erling Hogstad
Storrepr.
Loge nr. 40 Vern

Redaktøren takker Bror Erling for
at han så sporty
stilte opp i denne spalten.
Ja i sannhet kan vi si at vi lite vet om våre
Patriarker/Brødre.
Vi fortsetter i neste utgave med en ny Patriark.
Følg med!
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Leir nr. 8 Vestfold avholdt

Flg. Patriarker ble befordret til Den Gyldne
Leveregels Grad

torsdag den 7. febr. P+

i Leir nr. 8 Vestfold den 6. mars 2008

hvor følgende Brr. Resipierte:

Loge nr. 15 Kongshaug

Loge nr. 15 Kongshaug

Aune Ulf

Boberg Bjørn Vidar
Loge nr. 26 Svenør

Haukaas Nils-Olav

Himberg Glen Erling

Olafsen Geir
Olsen Kjell A.

Rosø Kjell Lauritz

Pettersen Truls Erik

Loge nr. 48 Færder

Thorbergsen Dag Årstein

Carlsen Freddy Helge

Loge nr. 26 Svenør

Vågnes Dahl

Hovland Bernt Hole

Loge nr. 85 De Tre Holmer

Iversen Hans Sigurd

Kalbakk Terje

Loge nr. 27 Kong Sverre

Mathiesen Frode

Norheim Jan Erik

Loge nr.120 Colin Archer

Johansen Alf Robert

Hvidtsten Harald

Loge nr. 40 Vern

Stenseth Atle Smedsund
“Patriarken” gratulerer og ønsker

Arne Oddvin

de nye Patriarkene velkommen til

Groos Kaare Steel

leirslagning i Leir nr 8 Vestfold!

Paulsen Ketil Olaf
Loge nr. 48 Færder
Aaby Knut

Følgende Brr. er forespurt og kan

Aasgjelten Jon

Resepiere til P+ i Leir nr. 8 Vestfold

Stensrud Bjørn

3.april 2008

Trevland Håkon

Loge nr. 15 Kongshaug

Loge nr. 85 De Tre Holmer

Holte-Nilssen Christian

Grødahl Aasmund

Larsen Arild

Loge nr. 117 Oseberg

Loge nr. 27 Kong Sverre

Akerholdt Bjørn

Johansen Rolf

Loge nr. 120 Colin Archer

Loge nr. 85 De Tre Holmer

Liahagen Jan Even

Asbjørnsen Kåre Sigurd

Ring Kaare

Loge nr. 117 Oseberg
Almenning Magnar
Jacobsen Ståle Mainor
Loge nr. 120 Colin Archer
Halvorsen Reidar
Karlsen Egil Lorang
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NY LOGO til Leir nr 8 Vestfold.

Ovenfor til venstre ses den gamle logoen i grønt og farger og til høyre den nye utgaven i s/hv og farger. I
midten vikingtelt i full størrelse på Kaupangfeltet utenfor Larvik.
Dere som leser papirutgaven kan se fargeutgaven på Odd Fellows internettside.
Thorstein Hellesnes loge nr 15 Kongshaug tegnet i sin tid den opprinnelige logoen. Teltet i logoen
symboliserer våre leirslagninger. Som motiv var det naturlig å bruke det vikingtelt som ble funnet i
Osbergskipet fra ca 800-tallet. Det var stort: ca 5,3m x 4,5 m og 3,8 m høyt. I forbindelse med de store
utgravningene på Kaupangfeltet ved Larvik ble det satt opp modeller av slike vikingtelt.
Disse telt hadde mange forskjellige størrelser og hadde en enkel konstruksjon. To hjørnestokker i kryss
sto i hver ende og med en stokk i mellom. Dette dannet et rammeverk som teltduken ble lagt over. Det
hele ble stivet opp med barduner. Teltene var enkle å ta ned og sette opp. De ble brukt i vikingskipene og
kunne flyttes på land. De 4 vindskiene som naturlig stakk opp over teltet var ofte rikt dekorerte med
utskjæringer. Motivet viste eierforhold og status. Her er et dyrehodemotiv.
Det er ikke lett å se på den gamle utgaven hva som er på toppen av teltet. Mange mente det var flagg.
I forbindelsen med at Storlogen innførte Internett, ble alle loger og leire oppfordret til å forbedre sine
logoer Bror Tor Emil Kaupang i 29 Drofnum, Drammen hadde påtatt seg tegneoppgavene. Han ble
engasjert i vår logos symbolikk og hadde bl.a. søkt informasjon på Vikingmuseet for om mulig å få det
mest mulig historisk korrekt.
Fargelogoen brukes på vår leirs internettside på oddfellow.no. En grønn versjon eller fargeversjonen
brukes på bordkort, brevark og konvolutter og trykksaker som Patriarken.

Geir Eggum Sekr.
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Leir nr 8 Vestfold på Internett.
Adressen er www.oddfellow.no. Her finner du viktig informasjon om Storlogen. Du
kan søke videre på loger/leire og finne 8 Vestfold og få fram våre hjemmesider.
Her finner du informasjon om kontaktpersoner, møteprogram, embedskollegiet, en
kort historikk og ikke minst de siste 34 utgavene av Patriarken. Den trykte
papirutgaven er i sort/hvitt, mens her er den i farger.
Skal du på reise kan du få oversikt over loger eller leire det er mulig å besøke. Da er
det bare å gå på oddfellow.no og lete fram kontaktpersoner og møteprogram for
hvilken som helst loge og leir i nær sagt hele verden. Den trykte terminlista du har
for vårt distrikt er bortimot overflødig for den som har tilgang til internett.

E-post , fremtidens informasjonskanal for Odd Fellows.
Patriarken får du automatisk tilsendt til din e-postadresse. Her vil du se den i farger. I
fremtiden er målet at den sort/hvite papirutgaven skal bli overflødig. <<<<
Det samme gjelder store utsendelser som kontingentinnkrevning og andre meldinger.
I dag forsøkes det i størst mulig grad å bruke e-post. Det er raskere og en sparer porto og
er arbeidsbesparende for Skattmester og Sekretær.
I år forsøkes det med å sende kontingenten pr epost, resten får tilsendt i konvolutt. Her er
et stort problem, Det er dere som har oppgitt en epostadresse som er feil eller ikke er i
bruk. Dere nås ikke og kan risikere å bli ikke godstående medlemmer. I alle fall blir det et
stort ekstraarbeid for Skattmester og Kasserer med å purre.
Husk å oppdatere din epostadresse. Det er kun Sekretær i respekive loge du skal kontakte.
Årets påskeopplevelser er nå historie.

Geir Eggum
Sekr
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Q Vadis

Odd Fellow Ordenens formål er på

Vi blir stadig minnet om at

ingen måte noen hemmelighet, og det

Odd Fellow Ordenens eksistens

er absolutt en fordel at samfunnet

og grunnpillar er dens opphøyede

kjenner til Ordenens symbol - De Tre

etikk.

Kjedeldd - som står for ; Vennskap,

Hva er etikk?

Kjærlighet og Sannhet, sammen med
Ordenens eldgamle budord som
befaler oss å; besøke de syke, hjelpe
de trengende, begrave de døde og

I flg.Leksikon er den forklart på følgende
måte:
Etikk er utledet av det greske ordet
ethos=skikk. Moralfilosofi.

oppdra de foreldreløse. Dette er de
grunnpilarer Ordenens arbeid hviler
på - et formål til beste for samfunnet
selv.

Vitenskapen om de moralske verdier
og den riktige handlemåte.
Sokrates regnes som “etikkens far”
Filosofer før Kant betraktet
etikk som “dydslære”;
Kant og
Fichte som pliktlære
Red.

Møt så ofte du kan! Dette betyr antakelig
oftere enn du hittil har møtt.
Det er meget viktig for kollegiet i både
Loger og leir at vi møter fultallig frem.
Dette inspirerer embedsmennene og skjerper

Ansvarlig redaktør:

dem til å yte mer.

Hans-Olav Fredriksen

For din egen del vil du også ta med hjem

Rønninglia 20 B

rike opplevelser av ritualene slik at du

3153 Tolvsrød tlf. 333 11961

kan gi dine nærmeste og dine medmennesker del
i den høye etikk og lære som Odd Fellow Ordenen
står for.

Mob. 41614378
e-post
han-fre@online.no

Red.
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