
TILTAKSPLAN FOR LEIR NR 11 MØYSALEN 
2022 - 2026 

 
 

Leir nr. 11 Møysalen har til hensikt å utarbeide langtidsplan med et perspektiv på 4 år, med 

revisjon av tiltak hvert annet år. 

I tråd med Odd Fellow Ordenens langtidsplan må leiren forholde seg til lover, forskrifter og 

sirkulærer. 

Nevnd for Styrkelse og Ekspensjon skal utarbeide en tiltaksplan snarest etter inntredelsen og 

denne skal godkjennes av matriarkene i leiren. 

Tiltakene skal gjennomføres målbevisst og systematisk innenfor de fastsatte tidsrammer. 

Denne planen ble ferdigstilt våren 2022. Det nye kollegiet (2023- 2025) kan velge om de vil 

opprettholde planen, eller revidere den høsten 2023 

 

Det er i denne tiltaksplanen lagt vekt på: 

Ekspansjon - Styrkelse – Ritualer/Spill - Synliggjøring 
 

 

Ekspansjon 

• Det forberedende møte terminfestes hvert år og avvikles både i Harstad og i Narvik. 

• HM utarbeider invitasjonsbrev sammen med sekretær, som sender brevet med kopi til 

logenes Storrepresentanter.  

• Kollegiet og matriarkene må «fremsnakke» leiren og dens særpreg. 

• Engasjerte matriarker forteller om leiren til søstre i logene. 

• Storrepresentanten i hver loge informerer om leiren, for eksempel på et ettermøte. 

• Når en søster blir tildelt Den Høye Sannhets grad får hun utlevert heftet som heter 

«Leirens hilsen til den nye bror/søster av Den Høye Sannhets Grad». 

• Storrepresentantene må ha større fokus på de søstre som tidligere er kallet. 

• Storrepresentanten i leiren informerer om tiltakene på distriktsrådsmøtene. 

• Ved opptak betaler leiren for buss, lunsj og supé.  

 

 

 

 

 



Styrkelse 

• Utviklingsprogrammet gjennomføres i samsvar med Storlogens dokumentasjon. 

• Både i Harstad og i Narvik bør matriarkene tilstrebe å være tilstede på møtet så lenge 

gjestene befinner seg der. 

• Matriarkene kontaktes ved behov via e-post, facebook, SMS, telefon eller per brev. 

Ansvarlig er leirens Sekretær i samarbeid med HM og Herold. 

• Kunnskapsoverføring både av valgte- og utnevnte embeder. 

• Kunnskapsoverføring av nemdene gjøres av nemdens leder. 

 

 

Ritualer/Spill 

• Alle aktører bør kunne sine replikker.    

• Det gjennomføres øvelse foran hver grad. 

• Musikkansvarlig og Skattmester må være til stede på øvelsen, da musikk og lyssetting 

er viktig. 

• YP bør komme med forslag til etisk program og dagsaktuelle tema. 

• Fører foreslår spill som gjennomføres på for eksempel sommer- og julemøte. 

 

 

Synliggjøring 

• Matriarkene gis opplæring og veiledning i bruk av Odd Fellows internettsider. 

Ansvarlig er leirens Herold. 

• I forkant av hvert leirmøte sendes det ut informasjon til matriarkene om 

hovedsakene som skal behandles på kommende møte. 

Innhold på ettermøtet kan med fordel også nevnes, for eksempel meny, kostnader,  

foredrag m.m. Ansvaret tillegges HM og Sekretær. 

• Publisere artikler, for eksempel innvielser, gradstildelinger og embedsinstallasjon  

på aktuelle facebooksider. 

• Artikler som publiseres på Møysalens facebookside, publiseres også på 

www.oddfellow.no.   

• På ettermøter kan nevndene presentere seg selv, hvilke oppgaver de har  

og planer fremover. 

  

 

 



Forslag til innhold på ettermøtene:  

 

• Det bør gjennomføres en idédugnad blant matriarkene om innhold på ettermøtene. 

• Ved etisk program under leirmøte kan temaet diskuteres på ettermøtet. 

• Det kan gjennomføres quiz med forskjellige temaer. 

• Matriarker kan bidra med opplesninger, dikt, historier og fortelle om egne opplevelser 

m.m.. 

• Korte konserter for eksempel på sommermøte/julemøte. 

• Foredrag på arbeidsmøter. 

• Loddsalg.  

 

 

Forslag til foredrag: 

 

• Informasjon om Festspillene i Nord-Norge og Bakgårdsfestivalen i Harstad. 

• Informasjon om Universitet Campus Harstad og Narvik. 

• Informasjon om VU-programmet samt besøk av Rombakksmusikken og Svarta Bjørn- 

kandidatene. 

• Gjennomgang/fordypning av Ordensetiketten. 

• Presentasjon av «Ørkenliv». 

• Foredrag om leirens verdier. 

• Foredrag om Storrepresentantens bok «En fortelling om 8 høner» 

 

 

 

 

 

Harstad, April 2022 

 

 

Nevnd for Leirens Styrkelse og Ekspansjon 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


