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FRA HOVEDPATRIARKENS TELT
KJÆRE PATRIARKER!
Nå er vi kommet inn i adventstiden, forventningenes tid. Man ser frem til det som skal
komme med alt som hører julehøytiden til. Selv godt voksne som meg selv, ser med
forventning frem til julen og dens buskap. Familier samles, og gode venner finner
sammen i høytidelig samvær. La oss ta godt vare på hverandre i julen, så den kan bli en
velsignelse for oss alle. La ikke materielle verdier komme i veien for det viktigste i
julen. Utvid kretsen rundt dere ved å ta noen inn i den indre krets som ikke har hatt
naturlig tilhold her. Ta en telefon til en du ikke har sett eller snakket med på lenge.
Det gleder mottakeren, men det gir også oss selv verdier som det er godt å ta vare på.
Vi er nå kommet godt i gang med leirslagningene. Hovedpatriarken føler at det meste
går slik det skal, takket være et kollegium med iver og godt samarbeidsklima. Vi har
bare så vidt begynt, så det er mye mer å lære å ta tak i. Jeg ser frem mot 2014, og håper
at det nye året skal bringe mange gode verdier for vår Orden. Jeg håper at våre
Leirslagninger skal bli inspirerende og verdifulle for alle patriarkene.
Jeg ønsker alle patriarkene m/familie en riktig god og velsignet jul og et fremgangsrikt
nytt år for vår Orden.
Jeg vil avslutte med Inger Hagerups Julekveld. La dette diktet være min julehilsen til
dere alle.
Jorden venter, jorden smiler
Vinterhvit og juleklædt.
Hus og hytter er beredt.
Undret er atter skjet:
Verdens store hjerte hviler.
Dype, tungeklokkeklemt
Vekker underlige minner
Fra en barndomstid som
skinner
Ofte fjernt men aldri glemt.

Brynjar Herland
Hovedpatriark

Barnefryd og barnelatter,
Barnesang om juletræ,
Da Vårherre selv var med,
Strødde ut av himlens skatter.
Jorden venter, jorden smiler.
Sneen faller bløtt og lett.
Og en trett og fattig tviler
Drømmer barnets drøm og
hviler.
-Underet er atter skjet!

DELING AV ODD FELLOW LEIR NR. 8 VESTFOLD

I leirens kollegiemøte den 31.10.2013, ble en henvendelse til kollegiet fra
DSS Dag Virik, om hvilken holdning det sittende kollegiet har til dannelse av
en leirforening i nordfylket, behandlet.
Et samstemt kollegium ville meddele DSS Følgende:
Kollegiet i leir nr. 8 Vestfold vil ikke stille seg i veien for at det etableres en
leirforening i nordfylket.
Sekr.

Leirinstitusjonens opprinnelse del IV
I forrige utgave av ”patriarken” ble vi fortalt at den store endringen av leirgradene skjedde i 1845.
Og at den som var ansvarlig for dette var ingen ringere enn Stor Sekr. James Ridgely, en enestående Odd
Fellow og en markant skikkelse i Odd Fellowhistorien.
Gradspasseringene ble nå en helt annen og rikere opplevelse for patriarkene og resultatet uteble heller
ikke. Søkningen til leiren økte så radikalt at det snart vakte bekymring i logene. Etter hvert ble denne
bekymring så stor at det i storlogen kom frem forslag om å nedlegge leirene og overføre de nye ritualer
til logene.Det første forslag om denne sammenslutning kom så tidlig som i 1850. Dette førte selvfølgelig
til strid som varte i mange år og som fikk sin endelige løsning først i 1874. Den amerikanske storloge
erklærte da at den ikke var kompetent til å tilbakekalle et fribrev den selv hadde utstedt, så lenge dette
fvribrev ikke var misligholdt.
Dette konkurranseforhold mellom loge og leir opphørte fullstendig da logens ritualer ble omarbeidet
etter mønster av leirritualene, d.v.s. i dramatisert form. Denne form krevet selvfølgelig en helt annen
medvirkning fra brødrenes side, for eksempel krevet en innvielse nå deltakelse av hele 24 brødre, og her
lå jo selve nøkkelen til fremgangen: Større engasjement, større interesse. Man må heller ikke se bort
i fra at dette konkurranseforhold skjerpet kvalitetskravene!
Medlemmene av en leir ble fra første stund kalt patriarker. Mange har sikkert fundert på hva dette
navnet betyr, og hvorfor det ble valgt. Navnet har Gresk opprinnelse , og pater står for ”far” mens
archein står for ”styre” eller ”herske”. En patriark var med andre ord overhodet for eldre tiders
storfamilie og også for stammen. I historisk samanheng ble det brukt i Det Gamle Testamentet om
Jakobs 12 sønner som var opphavet til Israels 12 stammer. Betegnelsen ble også brukt om Jødenes fedre
Abraham, Isak og Jakob. Patriark ble også brukt som hedersnavn for biskopen i Rom, Alexandria,
Antiochia og Jerusalem, og i nyere tid om grunnleggeren av en orden, institusjon, ny vitenskap og
lignende.
Forts. i neste utgave av patriarken
Red.

OM Åge Nicolai Rosland, Loge 117 Oseberg med iZettle

Å bruke ordet «innovativ» om arbeidet i en tradisjonsrik Orden høres nærmest
selvmotsigende. Selv hadde jeg en fadder som for tyve år siden forsverget at Ordenen
aldri kom til å gjøre blanketter, dokumenter og annet tilgjengelig på pc for bror
Sekretær og slik lette hans arbeid. Og det er nesten et kvantesprang for mange når nå
Loge 117 Oseberg virkelig tar i bruk teknologi og IT for å lette og strukturere og sikre
arbeidet i logen.
For det første har man gått til anskaffelse av en liten kortleser (til mindre enn tusen
kroner) slik at brødrene kan gjøre opp med kort om de ønsker det, og det gjør stadig
flere. Ikke bare forenkler det hverdagen for den enkelte bror som ikke bør stresse med å
sikre seg kontanter før møtet. Enda bedre er det for bror Kasserer når pengene går rett
inn på konto. Logen betaler et påslag på 2,5% for omsetningen, en liten sum som
innarbeides i matpengene.
Den lille kortleseren (se bildet) produseres av iZettle og er blitt en storslager for små
driftsenheter, både i det private og det offentlige. iZettle forutsetter bluetoothoppkopling til en mobiltelefon med en iZettle-app, hvilket er rimelig enkelt.
Dernest har Logen utviklet en IT-strategi der et intra-nett sørger for sikker
informasjonsflyt og arkiv i alle ledd og nevnder i Logen. I tillegg har man startet et
arbeid med å skanne alle arkiverer og å gjøre dem digitalt tilgjengelige. Jeg vil tro at
Logens fremtidige jubileumskomiteer kommer til å lovprise dette tiltaket.
Det er logens driftige OM Åge Nicolai Rosland og UM Ole-Geir Olsen som står bak
dette fremragende initiativet, og de står gjerne til disposisjon for informasjon dersom
Leir og Loger ønsker veiledning.
Skal vi tro at i løpet av 2014 har de fleste enheter i vårt Distrikt skaffet seg en kortleser,
til glede og lettelse for patriarker og brødre?
Mbh i V.K og S.
DSS Dag Virik

Ny ”ringenes herre” og nye bytteregler.
Kollegiet har besluttet at ansvaret for leirringene skal overføres fra sekretærembedet til kassererembedet.
Det betyr at fra og med 2014 vil Patr. Kass. Gunnar Kjøll overta arbeidet med måltagning, bytte og evt.
tilbakelevering av leirringene.
Videre vil vi forsøksvis praktisere nye, enklere og forhåpentlig mer rettferdige priser for bytte av leirring.
En ny leirring koster i dag over 4.500 kroner. Imidlertid kan ringer som ikke er for slitt pusses opp. Dette
innebærer at ringen blir renset og polert og påført ny emalje, slik at den fremstår som ny. Forutsetningen
er at den ikke er mer slitt enn at det lar seg gjøre å påføre emaljen i fordypningene uten at emaljen flyter
utover og symbolene blir utydelige.
Mange har fra tid til annen behov for å bytte ring – enten fordi den har blitt for liten eller for stor, fordi
den har blitt klippet av grunnet lege/sykehusbehandling eller fordi den rett og slett har blitt for slitt etter
mange års flittig bruk.
Vi innfører derfor forsøksvis en fast pris på kr. 750,- for alle innbytter – uansett årsak og tilstand på den
gamle ringen. Ringer som ikke er for slitt vil bli pusset opp og fremstår da som nye. Øvrige ringer vil bli
raffinert (smeltet om), og vår leir blir kreditert den gjeldende gullpris, men må da betale for en ny ring.
Det er kollegiets håp at dette skal oppfattes som både rettferdig og solidarisk, og at omfanget ikke blir så
stort at det belaster leirens økonomi i uakseptabel grad. Hvis dette skjer må vi nok revurdere ordningen og
evt. innbytteprisen.
Fortsatt vil det selvfølgelig være mulig å bytte en brukt ring mot en annen brukt ring av tilsvarende
kvalitet uten kostnader, og i den grad vi har brukte ringer på lager.
Mph i T.H og B.
Morten Moen
Sekr.

Patriarkens redaksjon ønsker alle patriarkene en fredfyllt julehelg Ansvarlig redaktør Hans-O.Fredrikesn
Og et helsebringende nytt Logeår i 2014
mob. 41614378 e.p. han-fre@online.no

