
   Handlingsplan for Leir nr. 10 Østerlen 2017 – 2019. (Vedtatt 16.10.2017) 

Handlingsplanen 2017 – 2019 er en 2- årig revisjon og konkretisering av Leirens langtidsplan 

fra 2005. 

 

 

1. Ekspansjon 
Patriarker rekrutteres fra brødre i de 7 logene i Distrikt 10. Brødre med DHSG i 3 år eller mer 

kalles en gang pr. år til opptakelse i Leiren. Rekrutteringen er dermed bestemt av logenes 

ekspansjon og positive svar på Leirens kallelse. Her bør det legges stor vekt på at de aktuelle 

kandidatene deltar på «ET ØRKENLIV». Det er rimelig å legge seg på en prosentvekst noe 

lavere enn logenes 5% vekst i løpet av 2 år. 

 

Mål: 2 % vekst over 2 år (7 Patriarker). 

 

Tiltak:  

 Informasjon i logene om Leirens formål, egenart og møtevirksomhet. Ved tildeling av 

DHSG være representert med HP, Eks. HP eller valgt embetsmann med” Hilsen fra 

Leiren”. Forklare forskjeller mellom Loge og Leir. 

 Være synlig. HP besøker hver loge en eller flere ganger i valgperioden. 

 Benytte nevnd for Styrkelse og Ekspansjon til å synliggjøre Leiren for DHS-brødre 

i logene gjennom å gjennomføre «Et Ørkenliv» 1 – 2 ganger før innvielse. 

 Kvalitet i ritualer og gradsspill. 

 Gjøre Leirslagningen til en annerledes opplevelse enn et logemøte 

 Fortsette «finpussing» på ny leirordning. 

 

 Ansvar: HP, 1. HM, 2. HM og Nemnd for styrkelse og ekspansjon. 

  

  

2. Styrkelse 
Oppmerksomhet på god planlegging og forberedelse av leirmøtene. Ha rutiner for godt 

samarbeid med logene. Tilstrebe gode opplevelser på Ettermøter med balanse i tid for 

samtale, foredrag og andre kulturinnslag. 

 

Tiltak: 

 Utnevne Leirkontakter. Leirkontakten i ansvarlig loge er ansvarlig for planlegging og 

arrangering av bespisning og rydding av spisesal atter måltidet, samt ha personell 

tilstede som skal være behjelpelig ved opp- og nedrigging av utstyr, ivareta 

brannsikkerhet og parkeringsbestemmelser.  

Leirkontakten skal informere logen om leirmøtene, forestå påmelding og arrangere 

transport til møtene. 

 Legge vekt på den gode samtalen for å utvikle kunnskap, kommunikasjon og 

bekjentskap patriarkene imellom. 

 Instruksjon og motivasjon av embedsmennene i seremoniell fremførelse. Tilstrebe at 

aktørene i gradsspill kan sine roller utenat. 

 Være engasjert i rekonstruksjon og fornying av leirsamlingene. 

 Planlegge etiske/kulturelle innslag på ettermøtene. Engasjere logene til å komme med 

innslag. 

 Vurdere fadderskap for nye patriarker. 



 Motivere til å delta i Odd Fellow Akademiets arbeide. 

 Informere om sosiale treff eller turer til andre leire i inn- og utland. 

  

Ansvar: HP, 1.HM og Nemnd for Styrkelse & Ekspansjon. 

 

 

3. Ritualer og etisk innhold 
Tilstrebe høy kvalitet på gradsspill og ritualer ved at alle aktører kjenner sine roller ved 

instruksjon og gjennom tilstrekkelig med øving. 

Planlegge etiske innslag på møtene. 

  

Ansvarlig: 1 HM, 2.HM, YP 

 

 

4. Utadrettet virksomhet 
Delta i Ordenens lokale og nasjonale humanitære aksjoner  

Leiren vil fortsette støtten til ”Sirius Øst”. Patriarkene deltar i den praktiske delen gjennom 

sine loger. 

Den vil også fortsette å gi støtte til Landssaken. 

 

 

5. Informasjon – synliggjøring 

Delta i spesielle anledninger i logene og i evt. Mediefremstøt i samarbeid med Storlogen. 

Web-ansvarlig skal jevnlig oppdatere leirens møteplan og hilsen fra HP. 

Leiren bør være aktiv med å sende relevante nyheter/bilder til OF Nettavis og” De Tre 

Kjedeledd”. 

  

Tiltak 

 Utnevne Web-ansvarlig 

 Utnevne «Redaktør» og redaksjonskomite. 

 Utgi Leiravisen: Østerlen i tabloid 2 ganger årlig.  

 Websiden skal være oppdatert og vise Leirens aktiviteter. 

 Oversende relevante nyheter til OF-nett og «De Tre Kjedeledd». 

 Be om spalteplass i logeavisene for aktuell informasjon 

  Anvende Pressen i samarbeid med Storlogen. 

 

Ansvarlig: HP, Nemnd for Styrkelse & Ekspansjon, Web- ansvarlig og Redaktør. 

 

6. Organisasjon 

 
Leiren vil søke å bevare den gode forbindelsen med logene og DSS i Distrikt 10. 

 

7. Internasjonalt 
Videreutvikle kontakt og samarbeid med vår svenske vennskapsleir Læger nr.7 Kopparberget 

 

 Gjennomføre Leirtur til Kopparberget våren 2018. 

 Planlegge gjenbesøk fra Kopparberget 2019 

 Fortsette støtten til UNP 

 



Ansvar: HP og Nemnd for Styrkelse & Ekspansjon. 

 

Roa 2. november 2017. 

 

 

Nils Leif Nilsen 

       HP 

    

           

 


