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Patriarker befordret til Den Gyldne Leveregels Grad
På vårt leirmøte 27.2.13 med befordring av 7 patriarker til DGL hadde vi besøk av Stor
Sire og Stor Marsjall. Det var for å se hvor mye av nyordningen som vår leir hadde tatt i
bruk ved gjennomføringen av møtet. Det ble også litt ekstra stas for resipiendene.

Patriarker befordret til Den Gyldne Leveregels Grad er fra venstre: Knut -Ragnar
Gulbrandsen Loge 51 Folden, Terje Marthinsen Loge 138 Christian Frederik, Johnny
Norman Pedersen Loge 51 Folden, Kai Viktor Bjørling Loge 51 Folden , Richard
Kruse Loge 18 Varna, Helge Sagen Loge 18 Varna, og Colin R. Johansen Loge 138
Christian Frederik. Her sammen med Stor Sire Morten Buan, Stor Marsjall Thore
Fredrik Grüner i midten, DSS Gunnar Gjølstad lengst til høyre og HP Hans Krugerud
lengst til venstre.

Stor Sire Morten Buan holdt tale til bl.a HP Hans Krugerud på ettermøtet
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Vår hovedpatriark har ordet
Utfordringen
Leieren er som kjent overfor en
nyordning som etter min mening er tatt
opp litt negativt i en alt for tidig fase. Vi
som har levd noen år vet at forandringer
er sjelden passende. Jeg velger å la den få
en sjanse, og gjøre det beste ut av
situasjonen. Noe annet valg har vi egentlig
ikke.
Nyordningen har til hensikt å løfte seg
som institusjon, og skille seg vesentlig fra
Logen. Det vil bety at utsmykkingen av
Leieren vil etter hvert få en annen oppbygging, og kanskje noen utfordringer ut
fra dette. Men ordningen er allerede
utprøvd flere steder og fungerer
tilfredsstillende.
Ordningen blir først offisiell etter Storloge
møtet neste år men alt tyder på at den
skal innføres. Leir nr 7 har allerede
innført noe av det og tar mål av seg å få
utført det meste i løpet av vårterminen.

Kjære patriarker
Først og fremst vil jeg si at det en stor
ære for meg å stå som Hovedpatriark i
Leir nr 7 i dag. En ære jeg skylder i første
rekke Loge Isegran hvor jeg i 25 år har
blitt oppmuntret til å ta verv helt fra
starten. Det var ikke vanskelig å takke ja
til brødre som t eks Johnny Johansen,
Kjell Andresen og Ragnar Thorbjørnsen
som hadde en eventyrlig evne til å
motivere og spre budskapet rundt seg.
Uten slike iherdige brr i din krets kan en
loge komme til kort etter noen få år.

Fremmøte
Vi opplever til nå i høstterminen at
fremmøte i Leieren har en negativ
utvikling. Om dette skyldes den
forestående nyordningen er tvilsomt. Vi
ser at også Logene viser samme tendens.
Jeg velger å tro at prioriteringen hos oss
logebrødre i tidligere år sammenlignet
med nåtid, ikke er på langt nær det
samme. Dette har selvfølgelig å gjøre med
livssituasjonen og tiden vi lever i.
Loge og Leir har fortsatt en viktig jobb å
gjøre.
Jeg ønsker dere en trivelig førjuls tid.

I Leieren har jeg også følt meg tilpass og
møter stadig flotte positive mennesker.
Disse er vi avhengige av og her kan alle
gjøre en innsats i samme retning.
Det er her kollegiet i Leieren må bidra
fremover, nemlig å motivere og rose der
det er påkrevet. Ett kollegium jeg vil
oppfordre til nettopp dette, og som jeg
for øvrig setter stor pris på å ha med
meg de neste 2 år.

Nils A Martinsen
Hovedpatriark
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Nye Patriarker

På vårt møte 24. April fikk vår leir fire nye patriarker. Det er Ketil Johannesen fra
loge nr. 18 Varna, Øyvind Berg fra loge 45 Baune, Gunnar Fledsberg fra loge 51
Folden og Vidar Jensen fra loge 95 Isegran. Her er tre av dem sammen med HP Hans
Krugerud og DSS Gunnar Gjølstad
Det er en glede å lese "Leirbålet" nr 1.
Viktige nyheter fra vårt leirarbeid blir
opplyst til alle våre Patriarker. Jeg ønsker
den nye redaksjonen lykke til med det
videre arbeidet !

Vår fung. Eks. HP Hans Krugerud
har ordet:

Den sak som har krevd mest energi av
embedskollegiet er "Nyordning i Leiren".
Vi har utarbeidet kommentarer til den
foreslåtte prøveordning i Leiren, men har
ikke fått noen tilbakemeldinger.
Den endelige nyordning av Leiren vil bli
vedtatt på Storlogemøtet 2014.
Jeg ønsker embedskollegiet tillykke med
arbeidet til beste for vår Leir og Orden!

Kjære Patriarker!
Først vil jeg takke Patriarkene for et meget
godt samarbeid i de 2 årene som jeg har
hatt gleden av å lede Leir nr. 7 Østfold.

Jeg vil benytte anledningen til å ønske Leir
nr. 7 Østfold og dens Patriarker med
familie en riktig god jul og et
fremgangsrikt, godt nytt år!

Det har vært arbeidskrevende, men utrolig
interessant. Jeg har lært mye - og blitt godt
kjent med mange Patriarker.

Med patriarkalsk hilsen
i Tro, Håp og Barmhjertighet

Mange prosjekter har vi fått gjennomført,
noe som jeg håper vil styrke leirarbeidet i
årene som kommer.

Hans Krugerud, fung. Eks.
Hovedpatriark
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Opptagelse i Leiren
I møte 24.4.2013 ble følgende brødre opptatt i Leiren
Fra loge nr. 18 Varna: Ketil Johannesen
Fra loge nr. 45 Baune: Øyvind Berg
Fra loge 51 Folden:

Gunnar Osvald Fledsberg

Fra loge 95 Isegran: Vidar Jensen

I møte 27.11.2013 ble følgende brødre opptatt i Leiren
Fra loge nr. 18 Varna: Hans Kristian Kristiansen og Tore Nygård
Fra loge nr. 45 Baune: Svein Magnus Johansen
Fra loge 95 Isegran: Harry Stefan Antonsen, Robert Antonsen og Svein Thomas
Antonsen

Befordret til DGL
I møte 27.2.2013 ble følgende patriarker befordret til DGL
Fra loge nr. 18 Varna: Richard Kruse, og Helge Sagen
Fra loge nr. 45 Baune: Øyvind Berg
Fra loge 51 Folden: Knut -Ragnar Gulbrandsen, Johnny Norman Pedersen, og Kai
Viktor Bjørling
Fra loge 138 Christian Frederik: Terje Marthinsen, og Colin R. Johansen

Opphøyet til DKP
I møte 23.10.2013 ble følgende patriarker befordret til DGL
Fra loge nr. 51 Folden: Trygve Tveit og Jan Rune Solbakken
Fra loge nr. 138 Christian Frederik: Tom A. Brubakk, Hans Sæther og Arthur E
Pedersen
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Nyordning i Leiren
Det er i de siste årene pågått en forsøksordning der leiren har foretatt en del
forandringer, slik at den fremstår som mer annerledes enn logen. Det gjelder
rigging av salen, med plassering av telt og plasser for embetsmenn, bål, inn- og
utmarsj. Vår leir har så langt kun tatt i bruk en mindre del av de nye tingene.
Andre leire har gjennomført større deler av nyordningen. På Storlogemøtet i
2014 vil nyordningen bli behandlet. Det er dog lite sannsynlig at den
forsøksordning som har vært de siste årene vil bli endret i noen større grad.
Det innebærer at vi i Leir 7 må innføre alle deler av nyordningen i løpet av
2014. Det blir en spennende tid, for alle patriarker, ikke minst for
embetsmennene. For de patriarker som ønsker å se hvordan den nye
ordningen er, kan besøke Leir 23 Smaalenene i Sarpsborg. Det gir også en fin
anledning å treffe gamle og nye patriarker, ikke minst de patriarker som vi var
sammen med innen vår leir ble delt tidlig på 2000-tallet.

Sommermøte 2013 sammen med Leir 23 Smaalenene
Tradisjonen tro ble det også i år felles sommermøte med leir 23 Smaalenene.
Det var leir 23 som arrangerte årets sommermøte. Det ble en meget hyggelig
og interessant visning av Hafslund hovedgård. Under er de begge leires
Hovedpatriarker Hans Krugerud i leir 7 Østfold og Ragnvald Reiersen leir 23
Smaalenene
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Som bildet under viser så er det godt vedlikehold på Hafslund hovedgård.
Flygelen er speilblank. Nummer to fra høyre er Leir 23 Smaalenenes nye
Hovedpatriark Arve Rognerud.

Underholdningen etter visningen på Hafslund hovedgård
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Besøk av Läger 21 Västerled

På vårt møte siste ordinære møtet i vårtermin den 24. april hadde vi
besøk av Lägret 21 Västerled. Her overleverer Lägrets HP Åge Johannesen
(som faktisk er norsk) blomster til HP Hans Krugerud etter å ha takket for
maten. Til våren 2014, nærmere bestemt 24. april, er det vår tur å dra til
Uddevalla og besøke Lägret 21 Västerled. Sist gang vi besøkte Lägret 21
var vi 10 patriarker fra Leir 7og 10 fra Leir 23 Smaalenene. Det hadde
vært hyggelig om vi kunne bli flere som reiste neste gang.

Sommermøte 2014
Sommermøte 2014 arrangeres av vår egen leir, og leir 23 vil bli
invitert. Sommermøtet vil bli avholdt på Harestua. Det er
patriarkene Arne Glomdahl, Oddvar Tvete og Lars G Arenås som er
komité for sommermøtet. Møtet gjennomføres 24.5. Når vi er på
Harestua håper vi på fint vårvær.
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Nytt vertskap
Det er fra 1. Januar 2014 et nytt vertskap i
logelokalene i Fredrikstad. Det er et par
fra Barcelona. Vi ønsker dem lykke til og vi
ser frem til spennende måltider fremover.
Vi takker samtidig Line og medhjelpere for
mange gode måltider.
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Leirnål

Møteprotokollen
For å underlette sekretærens arbeid med å
få registrert fremmøtet for patriarkene er
det viktig alle skriver sitt navn med
blokkbokstaver. Det er spesielt viktig for de
yngre patriarkene som ikke har alle
leirgrader.
Det er også viktig dersom det skulle bli en
brann og det skal foretas opptelling om alle
har kommet seg ut.

Leir 7 Østfold består av følgende 6 loger

Leiren har utarbeidet en nål med
leirens emblem. Nålen kan bæres
på alle logeantrekk, også Galla, og
kan kjøpes av leirens kasserer for
kr 100.-.

Leirens møteprogram våren 2014
21.01 P Arbeidsmøte – Regnskap. Moss

Loge 12 Kongssten

26.02 DGL+ Galla, Fredrikstad

Loge 18 Varna

26.03 DKP+.Galla, Moss

Loge 45 Baune

23.04 P+ Galla, Fredrikstad

Loge 51 Folden

24.05 Sommermøte med Leir 23 Smaalenene

Loge 95 Isegran

27.08 P Arbeidsmøte. Moss

Loge 138 Christian Frederik

Vi ønsker at alle patriarker bidrar med å gjøre leirens avis til interessant lesing. Bidragene sendes til
leirens redaksjonen. Det kan være bilder, og tekster.
Redaksjon
Lars G Arenås lars-are@online.no
Pål Christian Hesstvedt pa-hes@online.no
Bengt Ø Eriksen bengteriksen_2@hotmail.com,

Fotograf
Arne Glomdahl

