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I Norges nye storslagne Opera Leiren ble engasjert
og fellestur til Bjørvika ble vellykket arrangert.
To busser med matriarker til Oslo dro
og “Flaggermusen” innfridde, skal man på applausen tro.
Med kaffe, baguetter, pizza, farris og vin
som kjøreniste, var stemningen høy, lystig og fin.

I 2009 Vestfold-leirenes kollegier fikk en idè så bra,
de bestemte et minnerikt Odd Fellow-arrangement å ha.
Fest for 216 søstre og brødre med ledsagere ble en realitet,
med Park Hotell i Sandefjord som egnet lokalitet.
God mat, underholdning og dans ble der servert,
av foredrag, visesang, konsert og kåseri vi ble imponert.

Å ha handlingsplaner som styringsverktøy er et viktig element,
der alle Leirens mål og tiltak gjøres kjent.
Til tekniske hjelpemidler har Leiren latt seg knytte,
Sekretær og Skattmester nå FOCUS-systemene må benytte.
På Odd Fellows nettsted har Leiren sin hjemmeside,
der opplysninger og informasjoner er beskrivende og solide.

Leiren som verdiformidler er og bør alltid være
en enhetlig arena for Ordenens budskap og lære.
Der løftes det etiske til et høyere plan
og toleranse, tillit og selvoppdragelse styrkes kan.
I Leiren vi føler samhold og fellesskapsgleden,
takknemlige vi er for å være ledd i søsterkjeden.
I 25 år har nye søstre til Leir Tunsberg sagt JA,
idag vi stolte er av 264 matriarker å ha.

Gratulere matriarker med de 25 år.
Gratulere med dagen til Leiren vår.
Lykke til videre med Odd Fellows idealer og egenart som ramme.
Lykke til med å styrke kjerneverdiene i Odd Fellows flamme.
Verner vi alle om flammen fra Leirens bål,
vil den fortsatt brenne og nå sine mål.

Med det ønskes Leir Tunsberg hell og lykke i kommende år,
med håp om at den god og fremgangsrik utvikling får.

GRATULERE MED 25-ÅRSJUBILEET!                  

Rebekkaleir nr. 6 Tunsberg - Prolog ved 25-års jubileum 04.09.2010, skrevet av Eks HM Bjørg Helene Wøllo

I dag vi samlet er til Leirens jubileumsfest.
Velkommen matriarker og hver kjære gjest.
Velkommen alle som veien hit fant
for å feire vår Leir og 25-års jubilant.

Det skjedde tidlig på 80-tallet
at dyktige søstre fra Vestfold ble kallet
av Rebekkarådet til en leir å starte.
Etter iherdig innsats de stolte det klarte. 
31. august 1985 ble drømmen virkelighet
og Rebekkaleir nr 6 Tunsberg instituert.
Sentralt i forberedelsene DDRP Elsa Lunde stod,
samt patriarkene Flakstad og Krohn og Rebekkaleir nr 1 Oslo.

Tunsberg ble Leiren kalt, og det passet bra
etter Bispedømmet navnet å ta.  
Den 3. torsdagen i måneden ble Leirens møtedag
og leirslagning i Sandefjord var beste stedsforslag.
4 Loger i Distrikt Vestfold det i starten var,
nå søstre fra 8 Loger til Leiren drar. 

Som første steg på veien ble stiftet Rebekkaleirforening.
For formann Randi Eikodd gav arbeidet verdifull mening,
hun Leirens første Hovedmatriark også var,
med stort engasjement og dyktighet hun ansvaret bar.

Som nyskapning Rebekkaleirene over det ganske land
hadde behov for samarbeid på flere plan.
Derfor ble hovedmatriarkmøter arrangert,
og ideer, fremføringer og erfaringer diskutert.
I 1998 var som arrangør Leir Tunsberg klar,
enhetlige seremonier og ritualer viktige temaer var.
Med alle landets Hovedmatriarker til stede
var det lærerikt og en ære arrangementet å lede.

Som kjærkommen aktivitet i alle Leirens 25 år
vandreleirslagninger til distriktets Loger går.
På rundgang er jevnlig Logene blitt besøkt,
med tro på at Leirens medlemstall da blir økt.

Jevnlige besøk til Rebekkaleire i andre distrikt
har av matriarkene også blitt godt likt.
Utvidet vennskap, idèutveksling og delt erfaring
tjener til Ordenens etiske høyborgs bevaring.

Prioritert har alltid vært å fremføre gode seremonier,
utført av dyktige matriarker som til leirarbeidet seg vier.
Viktig er forberedelser, øvelser og grundig læring,
slik at matriarkene berikes, styrkes og gis næring
til fordypning i Leirens etiske verdier
og erfare hva budskapet i ritualene sier.

Pilgrimage for Youth har alltid av Leiren bidrag fått.
Til EI og Storlogegradsmøter også midler har gått.
2 Rebekkaforeninger og 2 nye Loger har fått støtte
til hjelp i det krevende arbeid de som nystartede møtte. 
Å heve kompetansen hos embedsmenn og skolere
er viktig for gode møter og ekspandere.
For å oppnå rekrutteringsmål som blir satt
har Hovedmatriarker jevnlig til Logene dratt
for om Leiren å opplyse og informere,
og med søstrene bli kjent og inspirere.
Å la nye matriarker i Undervisningsprogram ta del
gir økt forståelse for Leirens innhold og påfyll til hver en sjel.

Matriarkenes trivsel og syn på Leiren er en kjernesak
i arbeidet med sosiale aktiviteter og tiltak.
Ost- og vinkvelder og interessante foredrag i variasjon
har vært vellykkede innslag, og nå en tradisjon.
Bedriftsbesøk og sommerturer til kjente steder
har hatt stor deltagelse og gitt mange gleder.

I 2007 en spesiell tur til Tyskland fant sted.
I Leirens regi 49 søstre til Thüringen var med
for å vandre i Elisabeth av Thüringens spor,
født  800 år tidligere, en helgen på jord.
Å besøke de steder hun sin godhet strødde og gav
har gitt uslettelige minner, og mye å ta lærdom av.
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