
DEN UAVHÆNGIGE 
NORSKE STORLOGE Av ODD FELLOW ORDENEN 

(1. O. O. F.) 

STOR SIRE 

Kjære søstre og brødre. 

TLF. 22 83 92 40 

FAX 22 83 8 1 88 

FORETAKSR EG.: 

NO 871 435 162 

STOR T 1NGSGT. 28 

0 16 1 OSL O 

storsire@oddfellow.no 

Oslo 6. oktober 2015 

Det er stort engasjement i Oslolegene rundt rehabiliteringen av Odd Fellow gården. Mange 
har spørsmål om hva som skjer. Derfor ønsker jeg å oppdatere dere på prosessen og 
prosjektet. Vedlagt finner du også informasjon fra A/S Stortingsgaten 28om prosjektet. 

Diskusjonen om å utbedre Ordenens starnhus i Norge har pågått i flere tiår. Huset har ikke 
hatt en totalrehabilitering siden det ble bygget for 80 år siden, noe det bærer preg av. 
Ekstraordinær generalforsamling i A/S Stortingsgaten 28 vedtok derfor 20.11.2014 å gi styret 
"mandat til å gjennomføre skisse- og forprosjekt for total renovering/rehabilitering av 
Stortingsgaten 28/0dd Fellow gården". 

Målet er at en rehabilitering skal gjøre Odd Fellow gården til et enda bedre stamhus for 
Ordenen i Norge og skape stolthet blant våre medlemmer. Et rehabilitert bygg skal gjøre 
Ordenen synlig og attraktiv, også for nye medlemmer. Bygget skal gjenspeile Ordenens 
verdier og fremstille vår organisasjon med verdighet og soliditet. 

Som nevnt, prosessen er lang, og vi beveger oss fremover med små skritt. Det er viktig for 
meg at dere har god tilgang på informasjon om prosjektet og prosessen. På Odd Fellows 
nettside vil vi senere legge ut nyheter om prosjektet. De Tre Kjedeledd og logeavisene vil 
også kunne ha informasjon. Medlemmer som har spørsmål, bes ta kontakt med sin 
Overmester eller Storrepresentant. Storlogen avholder en samling 5. desember 2015 hvor alle 
involverte i rehabiliteringsprosjektet blir invitert og orientert. 

Jeg har store forventinger til at vårt nyrenoverte bygg skal styrke Ordenen og Ordenens 
virksomhet i fremtiden, og ser frem til å følge prosessen sammen med dere. 
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