
LEIR NR. 9 HÅLOGALAND ER FEMTI ÅR 
 

Den 4. november 2011 fylte Leir nr. 9 Hålogaland femti år. Leiren feiret sitt jubileum i  

Harstad lørdag 5. november sammen med Stor Sire og 240 gjester og patriarker til stede. 

 

Fra 1919 var Leir nr. 1 Norge den første leiren i Norge, deretter fulgte leirene i 

rekkefølge frem til Leir nr. 9 Hålogaland i 1961 som den første leir i Nord-Norge. 

Leirarbeidets spede begynnelse fikk sin start med stiftelsen av Harstad leirforening i 

1950. Leirforeningen bistod Leir nr. 1 Norge på sine reiser med embeds-funksjoner i 

landsdelen, helt nord til Honningsvåg og Kirkenes. På den tiden var disse reisene meget 

tidkrevende og det står respekt av alle de embedsmenn som på de lange reisene benyttet 

både ferie, fritid og ikke minst fravær fra familie til leirarbeidet. Mange var de 

patriarker som fikk sine opptak og gradtildelinger på disse leirslagningene. 

 

Leir i Nord-Norge. 
I januar 1959 begynte arbeidet med å danne ny leir, og i årene 1960 og 1961 ble det arbeidet 

ganske intenst i Harstad leirforening for å få dannet leir i Nord-Norge. I brev av 21. juni 1960 

ble en anbefalt søknad fra Harstad leirforening sendt Storlogen om opprettelse av leir i Nord-

Norge. Tilsagn med godkjennelse av dannelsen og segl ble gitt av Stor Sire 27. april 1961. 

Institueringen ble fortatt av Stor Sire Harald Østreng lørdag 4. november 1961 i Ordenens 

lokaler i Harstad. Leir nr. 9 Hålogaland hadde begynt sitt arbeide. 

9 loger i Nord-Norge sognet til Leir nr. 9 Hålogaland og var med i opprettelsen av leiren:  

 Loge nr. 13 Malm  Narvik  

 Loge nr. 14 Polarlys  Harstad 

 Loge nr. 19 Thule  Tromsø 

 Loge nr. 43 Nordlys  Honningsvåg 

 Loge nr. 53 Vesteromd Sortland 

 Loge nr. 54 Lofotkjeden Svolvær 

 Loge nr. 55 Varanger  Kirkenes 

 Loge nr. 60 Hans Egede Harstad 

 Loge nr. 65 Borea  Tromsø 

Dessuten var Tromsø leirforening etablert og virket i sitt område og fra 1961 som en enhet 

under Leir nr. 9 Hålogaland.  

 

Nye Leirforeninger. 
Leir nr. 9 Hålogaland fortsatte sin ekspansjon. For å få leirarbeidet ut i distriktet ble det 

dannet 4 nye leirforeninger: Lofoten leirforening i Svolvær 1964, Narvik leirforening i Narvik 

1967 og Hadsel leirforening på Stokmarknes 1978.  

I Honningsvåg ble Nordkapp leirforening dannet 1965. 

Leirens virke de første årene bar preg av et aktivt leirarbeide, stor reisevirksomhet og mange 

leirslagninger. Det ble gjennomført gradgiving i samtlige grader ofte på samme dag. 

 

Etter at Leir nr. 11 Nord ble stiftet i 1969 ble leirarbeidet nord for Harstad lagt til Tromsø. 

 

Deputasjonsleire. 
I Leirens distrikt ble det raskt en stor økning av medlemstallet. Dette satte preg på 

leirarbeidet. Med de store geografiske avstander ble det etter hvert et ønske fra de  

omliggende leirforeninger, om større medvirkning til utøvelsen av leirarbeidet. 

For å høyne Leirforeningenes status ble det i 1998 vedtatt en lov for etablering av 

Deputasjonsleire, loven ble senere revidert i 2005.  
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I jubileumsåret har vi tre aktive deputasjonsleire som hver er tilknyttet to loger:  

   Lofoten Deputasjonsleir, Svolvær 

   Vesterålen Deputasjonsleir, Stokmarknes  

   Narvik Deputasjonsleir, Narvik. 

 

Leirens store geografiske utstrekningen og det høye medlemstallet med 530 patriarker fra 

10 loger er fortsatt en stor utfordring. Det ble derfor i 2010 satt i gang en prosess for dannelse 

av en ny leir i distriktet. Dette arbeidet håper vi skal gi et positivt resultat.  

Leirarbeidet gjennom de første 50 år vil vi betegne som meget godt. Det er vårt håp at det 

fortsatte leirarbeidet vil nå de mål Odd Fellow Ordenen har satt seg.. 

 

Festarrangementet. 

Dagen startet med Festleir i Ordenens lokaler i Harstad, med deltakelse av gjester, matriarker 

og patriarker. På grunn av stort antall deltakere ble gjennomført to møter hvor Stor Sire og 

Embedsmennene deltok i begge. Det ble en stemningsfull sermoni.  

 

Det øvrige arrangement var lagt til Grand Nordic Hotel, Harstad 

Kunstnerisk underholdning.  

Et drama ”Terje Vigen” ble fremført av en gruppe Odd Fellows fra Sortland. Dette innslaget 

ble det satt meget stor pris på. 

  

Banketten. 
Bankettsalen var dekket i ”Nordic Hall.”  OF sangkoret Hans Egede fremførte to sanger til 

stor applaus. 

 

Taffelet ble åpnet av DSS Steinar Forsaa som på en fortreffelig måte fremførte sin Prolog 

i verseform. Han tok tak i historien fra de første 50 år sett både fremover og tilbake. I sin 

diktning la han blant annet vekt på å nytte tiden til gode gjerninger, både fra våre budord  

og til SOS hjem. 

 

Stor Sire Morten Buan holdt en inspirerende tale der han først takket for invitasjonen.  

Han la vekt på blant annet Ordenens arbeid, med kunnskapsløftet og leirarbeidet som 

satsingsområde, samt den pågående Landssak til SOS barnebyer i Malawi. Han bemerket 

Leirens høye medlemstall, som den største i landet og den eneste med tre Deputasjonsleire. 

Han orienterte også om det pågående revisjonsarbeidet av vårt lovverk. 

Stor Sire takket patriarkene for et godt utført arbeide og en spesiell takk til embedsmennene 

gjennom disse år. På vegne av Den Norske Storloge overrakte han en blomstervase, gratulerte  

Leiren med jubileet, og ga honnør til en livskraftig jubilant.            

 

Festtalen ble holdt av Leirens Hovedpatriark Reidar Henningsen. Han åpnet med å takke alle 

fra fjern og nær, som var til stede ved denne anledning, en spesiell takk rettet han til Br. Stor 

Sire. Han takket for alle hilsener spesielt fra Leir nr 1 Norge. En stor takk til alle valgte og 

utnevnte embedsmenn og alle de patriarkene som stiller opp på møtene. Han rettet blikket 

fremover og så lyst på fremtiden, det viktige arbeidet med kunnskapsløftet og  

utviklingsarbeidet. Det gode og viktige samarbeidet med våre tre Deputasjonsleire og våre  

10 loger. Samtidig takket han for fremmøtet fra vår vennskapsleir Leir nr 24 Salten i Bodø 

representert ved blant andre Storrepresentant og HP. 

I avslutningen refererte han fra en sang han alltid var svært glad i ” Hver dag er en sjelden 

gave, en skinnende mulighet”. . . Det var hans håp at alle som patriarker tar tak i hver eneste 

dag vi får som gave, og bruker den muligheten i vårt leirarbeide. 
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Så var det tid til en rekke hilsningstaler og gaveoverrekkelser fra gjester, matriarker og 

patriarker. Hovedpatriark Rune Berg fra Leir nr 24 Salten håpet i fremtiden på et trivelig  

og givende vennskap våre leire imellom. Alle disse gode ønsker og gaver ble mottatt av  

HP Reidar Henningsen med stor takk. 

 

Harstad ordfører Marianne Bremnes takket for maten, hun ga også til kjenne,  

å være litt informert om Odd Fellow Ordenen og noe av dens formål. Hun overrakte en  

bukett blomster som gave fra Harstad kommune. 

 

Leir nr 9 Hålogaland har nådd en milepel med et godt fundament, som leiren kan bygge 

videre på frem mot den neste. 

            

         Tekst: Storrepresentant 

                    Jan N. Ytterstad 


