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I forbindelse med søstres/brødres bisettelse eller begravelse, skal følgende 
retningslinjer følges: 
 
Hvis logen, etter de pårørendes anmodning eller tillatelse og etter avtale med 
forrettende prest, stiller æresvakt ved båren. Det benyttes logeantrekk eller galla, 
avhengig av sedvane eller uttalte ønsker. 
Æresvaktene tar plass på hver side av båren når klokkene begynner å kime, og før 
presten kommer inn. Vaktene står med fronten mot forsamlingen til presten reiser 
seg etter den første salmen, hvoretter de vender seg mot båren. Hverken æresvakter 
eller Ordensmedlemmer for øvrig skal bære Ordensrelaterte insignier eller tegn. 
Æresvakter kan benytte staver, ved behov kan de utlånes fra Ordenslokalene. 
Foregår bisettelsen i et krematorium, blir æresvaktene stående inntil presten har hilst 
på de pårørende og gått ut. Er det begravelse, følger æresvaktene båren til 
gravstedet. 
Såfremt familien eller presten ønsker annerledes plassering av æresvaktene, eller en 
annen prosedyre enn det som er beskrevet ovenfor, retter man seg naturligvis etter 
dette. 
 
Krans til en søsters båre skal være av granbar og kan ha tre rosa nelliker, men uten 
ytterligere dekorasjon. Båndene skal være rosa og grønne eller kun hvite. De merkes 
med De Tre Kjedeledd og logens navn og nummer. Benyttes hvite bånd, skal 
kjedeleddene være røde, ellers sorte. 
 
Krans til en brors båre skal være av granbar med hvite bånd uten ytterligere 
dekorasjoner. 
Det ene merkes med De Tre Kjedeledd i rødt, det andre påskrevet: “Fra Odd Fellow 
loge …….” i sort.  
 
De Tre Kjedeledd kan brukes i dødsannonser. 

 Kjedeleddene som benyttes skal være i henhold til Profilhåndboken. 

 Kjedeleddene kan ikke kombineres med andre symboler. 

 De Tre Kjedeledd kan brukes på gravstøtter. 

 Dersom kjedeleddene ønskes benyttet på sanger eller annet i forbindelse 
med begravelser, skal fargen om mulig være rød (PMS 185). 

 
De Tre Kjedeledd forefinnes i elektronisk format for både PC og MAC, og kan bestilles 
i Ordenskanselliet pr. brev eller e-post (odd.fellow@oddfellow.no). 
 
Begravelsesbyråenes Forum – Norge er gjort kjent med ovenstående informasjoner. 
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