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Odd Fellow Ordenens jubileumslandssak. 

 Vi markerer Ordenens 200 års jubileum i 2019. En del av markeringen er en felles landssak der vi 

sammen mobiliserer og viser ved handling hva Odd Fellow Ordenen står for. 

Kriterier for valg av landssak: 

1. Et formål i tråd med budordene 

2. En sak som evner å samle Odd Fellow Ordenen i hele landet 

3. Et formål som evner å profilere Ordenen på en god måte 

4. Landssaken gjennomføres med en organisasjon som evner å administrere et så stort 
prosjekt 

Tidsplan for landssak 2016 – 2019. Odd Fellow Ordenens jubileumslandssak. 

1. Presentasjon av de tre prekvalifiserte kandidatene ble gjort på 
Storembedsmannsmøtet 2015 for Storlogens valgte og utnevnte embedsmenn. De 
tre kandidatene er: Redningsselskapet, SOS barnebyer og Unicef. 

2. DSS orienterer Storrepresentantene i Distriktsrådene i perioden november 2015 til 
februar 2016.  Presentasjonsmateriell gjøres tilgjengelig både på nett og i dette 
heftet som sendes ut i februar 2016.  

3. Presentasjon av kandidatene i DTK i desember 2015. 

4. Storrepresentantene fremlegger kandidatene for informasjon og diskusjon i loger og 
leire i vårterminen 2016. 

5. Storrepresentantene får tilsendt stemmemateriell og stemmer på fritt grunnlag i 
september 2016.  

6. Avspark ny landssak på Storembedsmannsmøtet i oktober 2016 

7. Innsamling, arrangement og ulike inntektsbringende tiltak samt verdimobilisering i 
perioden 2016 – 2018. 

8. Målet er minimum 300 kroner pr. medlem hvert år. Til sammen kr 1000,- 

9. Gaveoverrekkelse i april 2019 koordinert med Odd Fellow Ordenens 200 års 
jubileumsmarkering. 

Jeg håper på et stort engasjement i alle loger og leire både i valg av kandidat og ikke minst selve 
gjennomføringen av denne Landssaken. Et felles formål men der den enkelte enhet må finne sin 
metode og form for å kunne nå ett felles mål om over tre år, å samle inn 1000,- kroner pr. medlem. 

Med broderlig hilsen i 

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Morten Buan 

Stor Sire 



Redningsselskapet
Drammensveien 288, Lysaker
Postboks 103, 1325 Lysaker
Telefon: 06757
E-post: post@rs.no
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RS «ODD FELLOW III»

Ingen skal drukne



VÅR FELLES FORTID

RS «Odd Fellow» ble bygget i 1973 og 
var i drift helt fram til 2010. I de nær 3o 
årene RS «Odd Fellow» var i drift, reddet 
mannskapet 71 liv, berget 107 fartøy fra 
forlis, og assisterte 2 694 fartøy. 

RS «Odd Fellow II» ble bygget i 1974 og 
var i drift fram til 2013. Gjennom sitt virke 
har redningsskøyta bidratt til å redde 40 
liv, berge 83 fartøy fra forlis, og assistere 
3 438 fartøy.

Redningsskøytene har vært stasjonert på 
flere steder og har gitt trygghet og hjelp 
for de som ferdes langs kysten. Begge 
redningsskøytene ble finansiert gjennom 
en landssak i Odd Fellow-ordenen.

RS «Odd Fellow II»

RS «Odd Fellow»

De eldste av Rednings-
selskapets redningsskøyter 
må erstattes av nye, 
raskere og mer moderne 
fartøy.

VÅR FELLES FREMTID



Å donere en ny redningsskøyte vil videreføre det sosiale og humanitære arbeidet Odd Fellow 
gjør både lokalt og nasjonalt. En landssak, der pengene går til en redningsskøyte, vil bidra til 
å redde liv og berge verdier langs kysten i nye 30 år. Innsatsen vil gi stor oppmerksomhet og 
synlighet både lokalt og nasjonalt.
 
RS «Odd Fellow III» vil være en redningsskøyte i den nye Ulstein-klassen. Dette er en rask 
og havgående redningsskøyte med stor kapasitet. Den vil bli bemannet av våre faste mann-
skaper og vil være i beredskap hver dag, hele året.

VÅR FELLES FREMTID



Redningsselskapet
Drammensveien 288, Lysaker
Postboks 103, 1325 Lysaker
Telefon: 06757
E-post: post@rs.nowww.redningsselskapet.no 
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DETTE ER REDNINGSSELSKAPET
Redningsselskapet er en landsdekkende og frivillig organisasjon, og 
Norges viktigste ressurs for sjøredning langs hele kysten.

Redningsselskapet har siden 1891 vært den ledende sjø-
redningstjenesten i Norge. De siste 10 årene har vi reddet 
nesten 300 mennesker fra å drukne. I 2014 ble 25 menne- 
skeliv reddet og 14 266 mennesker fikk assistanse. Aldri 
før har Redningsselskapet hjulpet flere enn i 2014.

Redningsselskapet har en flåte på 50 redningsskøyter og 
fire ambulansefartøyer. De fast bemannede skøytene er 
ryggraden i beredskapen og er støtte for redningsskøytene 
med frivillig mannskap. De ekstreme situasjonene som 
våre redningsmenn blir eksponert for, krever høy grad av 
profesjonalitet, kompetanse og det beste utstyret.

Redningsskøytene gjør en helt nødvendig innsats langs hele kysten. Redningssel- 
skapet redder liv og berger verdier for over 1,8 milliarder kroner hvert år.

Redningsselskapets redningsskøyter har gjennom tidene blitt finansiert ved hjelp av 
verdifulle donasjoner fra enkeltpersoner, fond og stiftelser. Tilskudd fra det offentlige 
begrenser seg til deler av den daglige driften av redningsskøytene.

VERDIER
• Profesjonelle
• Kundeorienterte
• Inspirerende
• Til stede
• Modige

FORMÅL
• Redde liv
• Berge verdier
• Forebygge

VISJON
• Ingen skal  
 drukne

Mennesker som redder mennesker.



Kandidat Landssak 2016 - 2019

DE FORLATTE BARNA
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I Pristina, Kosovo blir noen barn forlatt ved livets start.  De blir etterlatt  
av fortvilte mødre, som er i en så håpløs situasjon at de ikke har mulighet  
til å ta seg av barnet sitt. 

Det lille ansiktet på puta er omkranset 
av masse svart hår. Skjemaet over 
barnesenga viser at den fortsatt navn-
løse jenta veide 2,2 kg da hun ble født 
23. januar 2015. Moren har stukket av, 
og navnet hun har oppgitt, er sannsyn-
ligvis falskt. Hun har vært i en situasjon 
der hun ikke så noen annen mulighet 
enn å stikke av. Akkurat som mødrene 
til de åtte andre babyene i dette lille 
rommet. De er ni uønskede barn, forlatt 
kun timer etter at livet begynte.

Dette hjerteskjærende scenariet gjentar 
seg til stadighet på Klinika Obsterijke 
Gjinekologjike i Pristina. Babyer som 

er uønsket fra de ble unnfanget, må 
begynne livet uten den omsorgen, 
nærheten og tryggheten en mor og 
hennes kjærlighet kan gi. Denne delen 
av Balkan er fortsatt merket av krigene. 
Hat og mistro ulmer. Arbeidsledigheten 
er stor. Mange barnefamilier lever i dyp 
fattigdom og med dårlige framtidsutsikter.

Barnevernet ble glemt
Kosovo er et av Europas aller fattigste 
land. Da Europa skulle bidra til å 
gjenoppbygge landet etter krigen, ble 
barna glemt og ingenting ble gjort for 
å bygge opp barnevernet. Halvparten 
av landets befolkning på 1,74 millioner 

innbyggere er under 18 år. Antall barn 
mellom 0 til 5 år er 250 000. 

De aller fleste barn har foreldre som er 
arbeidsledige og svært mange barn bor 
derfor i en uegnet bolig. Arbeidsldigheten 
er på 45%. Å legge seg sulten eller være 
usikker på om det dagen etter blir mat 
å spise er krevende, spesielt for små 
barn. 30% av befolkningen lever under 
den internasjonale fattigdomsgrensen 
som er på USD 1,25 pr dag.

Verst blir det for barna. Unge og fattige 
mødre ser ofte ingen andre alternativ 
enn å forlate sine nyfødte barn.

FORLATT VED LIVETS START

Hvert år forlater ca. 40 mødre sine 
 barn på fødeklinikken i Pristina. 

Fattigdom, skam og dårlige muligheter 
gjør det svært vanskelig for  

mødrene å ta vare på sine barn. 

Klinika Obsterijke Gjinekologjike i Pristina hvor ca. 40 babyer blir forlatt hvert år.

Fo
to

: B
jø

rn
-O

w
e 

H
ol

m
be

rg



FORDOBLE HJELPEN TIL TRENGENDE BARN

I dag hjelpes 1000 barn av SOS-barnebyer Kosovo.
Ytterligere 1000 barn vil bli hjulpet med Landssaken:

• flere barn i fosterfamilier vil bli hjulpet
• tre nye familieprogrammer med støtte til 600 barn
• tre nye utdanningssentre med utdanning til 400 barn

2000 barn betyr en dobling av innsatsen til SOS-barnebyer i Kosovo. 
Støtten vil gå til både eksisterende programmer og til etablering av nye.  

SOS-barnebyer i Kosovo ble etablert i 
1999, etter krigen. Det ble da bygget en 
barneby for å bidra til å ivareta det store 
antall barn som hadde mistet foreldrene 
sine. Siden da har SOS-barnebyer i 
Kosovo videreutviklet sine programmer, 
tilpasset endringer i samfunnet og barns 
behov. Som en følge av dette er det  
etablert et babysenter i barnebyen.  

Senter for forlatte babyer
SOS-barnebyers babysenter er det 
eneste omsorgstilbudet med tilfreds- 
stillende kvalitet for forlatte spedbarn i 
Kosovo. Senteret ble etablert som en 
direkte respons på at mødre forlot sine 
barn på fødestuen på sykehuset i hoved- 
staden Pristina. Senteret gir et langt 
bedre tilbud til barna enn det de ville 
fått på det underbemannete sykehuset. 
SOS-barnebyer arbeider med sosial- 
myndighetene for at barna på baby- 

senteret skal bli gjenforent med sin biolo-
giske familie, komme til et privat foster- 
hjem eller til et hjem i SOS-barnebyen. 

Byråkrati og lang ventetid hos myndig- 
hetene gjør at mange av barna blir 
værende på babysenteret lenger enn 
ønsket. Babysenteret har derfor tatt i 
bruk tre av familiehusene i SOS-barne-
byen i Pristina. I hvert av familiehusene 
er det en SOS-mor og assistenter, som 
tar vare på seks barn. På den måten 
ligner livet mer på et vanlig familieliv.

Familierådgivning
SOS-barnebyer i Kosovo har styrket sin 
familierådgivningstjeneste, som også in-
nebærer støtte til gravide for å forhindre 
at nyfødte barn blir forlatt. Psykologisk 
rådgivning for de gravide er viktig, samt 
å utvikle nettverket rundt kvinnene.  
Mange av mødrene som forlater barna 

sine på sykehuset er svært unge, og 
uten stabile forhold. Det er avgjørende 
at familien gjøres i stand til å ta vare på 
både dem og det nye barnet. 

Nye initiativ for barn 
Landssaken vil gi SOS-barnebyer  
anledning til nye initiativ for å styrke 
familier og ivareta barn som er alene. 
Det vil bli etablert tre nye familiepro-
grammer med støtte til utsatte barne-
familier. Her vil omsorgspersoner,  
med vilje og evne til å gi sine barn god 
omsorg, få opplæring og støtte. Dette 
betyr  en forbedret livssituasjon for  
hele 600 barn og deres familier.

Det vil også etableres utdanningspro- 
gram på tre nye steder i Kosovo, med 
tiltak for barn med lærevansker og et 
undervisningsopplegg om barns rettig- 
heter. Programmet vil omfatte 400 barn.

EN LANDSSAK FOR 2000 BARN 

Foto: Katerina Ilievska

SOS-barnebyen i Pristina ble etablert i 1999 etter krigen.
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SOS-barnebyer Norge
Mariboesgate 13, 0105 Oslo

sos-barnebyer.no

Lokale lysfester over det ganske land vil markere betydningen av å bry seg om utsatte barn, 
og hvordan den enkelte av oss kan utgjøre en forskjell. Odd Fellow Ordenen skal markere sitt 
200-årsjubileum 2019, samme år skal SOS-barnebyer ha TV2s Artistgalla i desember. Dette kan 
markeres med Lysfester i alle de 87 lokalsamfunn hvor det er Ordenshus.  

SOS-barnebyer ønsker i samarbeid med Odd Fellow Ordenen å invitere våre lokale faddere og 
støttespillere til lokale Lysfester. Over hele landet vil dette skje i forkant av sendingen på TV2. For Odd 
Fellow Ordenen vil dette markere Ordenens samfunnsoppdrag om å oppdra de foreldreløse og å hjelpe 
de trengende, for SOS-barnebyer vil det skape viktig oppmerksomhet i forkant av Artistgallaen.   

Odd Fellow Ordenen vil også få god oppmerksomhet gjennom selve sendingen, hvor blant annet Stor 
Sire vil bli invitert il å sitte i vårt kjendispanel. 

TENN LYS FOR BARNA

Bildene er fra Lysmarkeringen med Odd Fellow i desember 2012. Foto: Jarle Evjen og Hans Petter Nomme.

SOS-BARNEBYER LOVER

• en Landssak som stemmer med Odd Fellow Ordenens budord
• en Landssak som samler Ordenen om å hjelpe de trengende 
 og å oppdra de foreldreløse
• at vi skal organisere vårt samarbeid profesjonelt og godt
• at vi skal synliggjøre Odd Fellow Ordenen, dens verdier og budord

INNSAMLING TIL LANDSSAKEN
Innsamlingen vil skje slik den enkelte loge ønsker. 
Det blir ingen nasjonal bøsseaksjon.

Hans-Emil Ratvik
Spesialrådgiver
E-post: hans-emil.ratvik@sos-barnebyer.no
Tlf: 905 62 844

VIL DU VITE MER? KONTAKT:



- DEN ENE 
UNICEF Norge og Odd Fellow 



Det du her holder i hånden er utdrag fra presentasjonen vi  
holdt for Odd Fellow 23/10.  
 
På vegne av UNICEF Norge er jeg veldig glad for og stolt 
av at vårt prosjekt «Du kan være Den Ene» får være med i 
diskusjonen om ny landssak for Odd Fellow. UNICEF er verdens 
største hjelpeorganisasjon for barn, og har 70 års erfaring som 
utviklings-, rettighets- og nødhjelpsaktør i hele verden.  
 
Den Ene har siden 2009 gitt UNICEF Norge en viktig nasjonal 
dimensjon, og vi har nådd ut til svært mange mennesker med et 
viktig budskap om betydningen av å bry seg. Jeg oppfatter at 
UNICEFs og Den Enes verdier harmonerer svært godt med Odd 
Fellows budord, og håper at vi får anledning til å jobbe sammen 
i årene som kommer.

 
Bernt G. Apeland
Generalsekretær UNICEF Norge



Vi vet nå at barn som virker vanskelige, ikke er 
vanskelige. De har det vanskelig. Tallene over 
barn som har det vanskelig er skremmende 
og økende.  På tross av store mørketall viser 
statistikken i Norge at:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi kan også lese at 10% av ungdommene på 
videregående skole rapporterer om selvskading 
som følge av utenforskap, mobbing, vonde 
opplevelser og depresjoner.

» Flere barn som har det vanskelig vil komme
Vi opplever nå en  flyktningestrøm vi ikke har 
sett maken til. Vi vil få flere barn som vokser 
opp på asylmottak. Krigsskadede barn. Barn 
med store traumer. Barn som har mistet 
foreldrene sine. Barn som har sett de mest 
forferdelige ting. Noen kommer uten foreldre, 
andre kommer med foreldre med krigsskader 
og post-traumatisk stress. De trenger oss.

Med større ressurser ville vi nådd flere. Vi 
trenger å vise hvilke verdier som er de virkelige 
verdiene. Verdier som er gratis, men som ikke 
kommer gratis. De krever noe av oss som skal 
bære dem frem: Nestekjærlighet, omsorg, 
respekt, fellesskap. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

» Den ene handler om å bli den ene voksne 
En ansvarlig voksen som er oppmerksom på 
barn som krever så altfor mye – og de barna 
som ikke synes. Odd Fellow kan bli hovedaktør 
i målsetningen om at flere voksne skal få 
bevissthet og veiledning om disse barna. 
Skape voksne som gir barna anerkjennelse, 
selvrespekt og selvfølelse. Psykolog Finn 
Skårderud sier: «Det kan være nok med den ene 
som ser og forstår. Men det trengs minst én. Er 
det én som har  vært der og sett, kan det være 
nok til å redde livet.»

Vanskelige
barn trenger den ene

Alle har opplevd det vi kaller «vanskelige barn». De som tar for  
mye plass, men også de som ikke vil bli sett og trekker seg unna. 

» 63 000 barn er involvert i mobbing   
   (Folkehelseinstituttet).  
 
» 85 000 barn blir slått hjemme  
   (Redd Barna). 
 
» 450 000 av oss har vokst opp, eller    
    vokser opp, i familier hvor minst en 
    eller flere familiemedlemmer sliter      
    med alkoholmisbruk eller psykisk 
    sykdom (Helsedirektoratet).  



Oxytocin har blitt kalt kjærlighetshormonet. Når 
en kvinne får barn, pøser kroppen ut oxytocin for 
at moren skal bli rolig og føle tilknytning, tillit og 
kjærlighet til barnet. Det viser det seg at bare en 
vennlig berøring kan skape oxytocin i oss alle. 
Ja, bare et vennlig toneleie eller et smil.

Og her er vi ved en løsning som virker for enkel 
til å være sann: våre barn må ha minst én som 
lyser over dem og på dem – minst en som ser 
dem og bryr seg. Det som gir gode følelser både 
til den som gir og den som får.

Det står fast. Vi trenger å vise de virkelige 
verdiene. Nestekjærlighet, omsorg, respekt, 
fellesskap. Vi må spre budskapet om at vi må 
redde barna våre fra mørket.

Hva har vi  
oppnådd  
så langt?Vi skal spre

        nestekjærlighet
 

Våre tiltak har generert interesse i de største 
nasjonale medier, og ikke minst i de lokale. Fra vi 
startet i 2009 har vi oppnådd nær 1000 oppslag 
i mediene. Vi har hatt mediesamarbeid på flere 
av våre kampanjer. Vi har vært ledende aktør for 
fokuset på mobbing i Norge, og med våre tiltak 
har vi i egne kanaler nådd mellom 50-70 000 
engasjerte personer som deler og kommenterer 
– hver gang. Bare i sommer fikk 200 familier en 
ferie de ellers aldri ville ha fått takket være at 
vi kobler folk som har overskudd med dem som 
ikke har noe.

» Kong Harald støtter oss
Vi oppnådde tidenes tilbakemelding fra Kong 
Harald i 2010 da han i sin nyttårstale sa:  «Også 
dette året har vi blitt opprørt over historier om 
barn som har det vondt fordi voksne ikke klarer 
å ta vare på dem.  (…) Vi kan alle være den 
ene. Vi må tørre å bry oss – og heller tåle å bli 
beskyldt for å blande oss. (…) Vi må gi barn og 
unge trygghet så de kan vokse opp med tro på 
seg selv. Vil må bry oss utover våre egne nære 
anliggender». 

Det finnes statlige organisasjoner som rykker 
inn når våre barn avviker for mye fra normalen. 
UNICEF Norge og Den Ene tar sikte på et å 
rykke inn lenge før.  
 
I kristne miljøer har de et mantra foran 
vanskelige valg – de spør seg: hva ville Jesus 
gjort? Vi sier ikke det for å splitte i gode og 
mindre gode livssyn, men for å peke til forbilder; 
Ghandi, Malala, Mandela og gjerne vår hjemlige 
Simon Flem Devold.   
 
Vi i «Den Ene» mener at vi alle har dette 
stjernestoffet av universelle verdier 
i oss;  omsorg, respekt, fellesskap og 
nestekjærlighet. Vi trenger bare å oppdage 
dem og dyrke dem frem i andre. 



    for umistelige verdier
      

Når vi har vært så frimodige å foreslå tiltak, så er det med tanke om at 
ressursene skal strekke langt og at vår felles innsats skal sette en nasjonal 
agenda. Odd Fellow har 23000 medlemmer som alle brenner for å hjelpe 
andre. Dere sitter på menneskelige ressurser som gjør at vi kan lykkes. Vi i 
”Den ene” ønsker å gjøre alle Odd Fellows medlemmer til lys i barns hverdag. 

Hvis dere gikk sammen tre og tre, ville dere potensielt nå hele idretts-Norge med 
kun ett stormøte hver. Gjennom skolene kunne vi rigget til stormøter over hele 
landet, og potensielt nådd 1.2 millioner foreldre og besteforeldre, som igjen kunne 
nå nesten 1 million barn. Som ambassadører kunne dere hatt med vårt felles 
informasjonsmateriell, symbolske lys og medaljer verdige Den Ene-ambassadører. 
Lysene og medaljene (som lyser i mørket) ville være viktige symboler på saken.

Ambassadører
Tanker om tilak



» Barnas hus – et solid løft for barn i Norge
Vår visjon er å gjøre alle hjem til et barnas hus. Men i påvente av at det skal skje må 

vi selv lage en sentral for de barna vi vil hjelpe frem. Vår hovedsatsning sammen er å 

opprette et hus i alle de fire storbyene i Norge. Et sted hvor barn fra 10-18 kan komme 

for å møte ansvarlige voksne. Skapt av Odd Fellow og UNICEF Norge. Det er en idé Odd 

Fellow har gjennomført i Washington State, Middletown. 

» Besteforeldresentralen i Barnas Hus
Besteforeldresentralen er tenkt som en møteplass på tvers av generasjoner. Her skal 

umistelige verdier bli overført gjennom felles aktiviteter og samtaler. Formålet er at barn 

og ungdom skal finne trygge voksne og begynne å knytte bånd.  Vi lager mat sammen, 

vi lærer nye ting på mobilen, vi spiller spill sammen, vi gjør lekser sammen, vi leser for 

hverandre og mye mer. De barna vi snakker om er kanskje med på fritidsaktiviteter og 

trenger å bli kjørt til og fra. Ikke minst sett – i kamper og treninger. Dette er hva alle 

voksne burde gjøre, men ikke alle har ressurser til.

» Feriesentralen i Barnas Hus
Feriesentralen er en videreutvikling av dagens suksess. Per i dag er Feriesentralen en 

digital kampanje som UNICEF Norge kjører til jul og rundt sommerferien. Selv etter at 

årets sommerkampanje ble avsluttet, har henvendelsene strømmet på fra fortvilede 

familier som gruet seg til høstferien, og ikke minst til jul.

 

På Feriesentralen møtes folk som har noe å låne, eller gi bort, for å skape hyggelige 

minner i en ellers utfordrende feriehverdag for barn som ikke har så mye. Mange 

av dem som tar kontakt med Feriesentralen og trenger hjelp, er familier med 

minoritetsbakgrunn som har lite nettverk og er i en vanskelig økonomisk situasjon.

 

Feriesentralen har et betydelig potensiale når et gjelder å kunne bli en fysisk sentral. I 

ferier og høytider er det behov for barn og unge (og deres foreldre) til å kunne henvende 

seg et sted hvor man får tilbud om hyggelige aktiviteter og samvær. Alt fra en kaffekopp,  

til turer i skogen, hytte, fornøyelsesparker, grillkvelder, etc.  Nettstedet feriesentralen.

no er allerede et egnet  informasjonssted. Nå kan Feriesentralen også bli en fysisk 

møteplass for dem som ikke er vanskelig, men har det vanskelig.

Barnas Hus 
Tanker om tilak

Det finnes så mange barn der ute.  
Barn som krever så lite, fortjener så mye og  

venter på «den ene». 


