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SÆRLOV 



§1. 

Logenes møter holdes 2. og 4. torsdag i måneden, kl. 19.00 i  

tidsrommet august - juni. Om endringer, se Lov for Odd Fellow Loger  

§§ 4-2, 4-3 og 4-4. Kunngjøring av møtene skjer som bestemt av logen. 

Forandring av møtedag eller møtetid bekjentgjøres i sirkulære til medlemmene. 

§2. 

Under logenes ordinære møter skal det i forværelset være lagt frem eller slått opp 

fortegnelse over dem som søker opptagelse i Logen. Fortegnelsen tas bort når 

Resipiend(er) er innviet. 

  

Foto av Resipiend skal settes inn i logens fotoalbum umiddelbart etter opptagelse. 2 

bilder skal leveres sammen med søknad. Videre skal det i forværelset finnes 

fortegnelse over logens embedsmenn og de forskjellige nevnders medlemmer. 

Original søknad med foto av søker skal arkiveres i henhold til arkivnøkkel for logen. 

  

§3. 

Logens inspektør skal sørge for at salen er ferdig til bruk minst 15 minutter før 

fastsatt møtetid. Samtlige embedsmenn plikter å møte frem en 1/2 time før Logen 

åpner. Forfall skal, så vidt mulig meddeles OM eller CM senest dagen før møtet. Det 

skal føres protokoll over møtende brødre, og inspektør skal legge frem protokoll for 

eventuelle gjestende brødre.  

§4. 

1.  Galla, (livkjole og sort vest) ved innvielser, ved tildeling av Den 

  Høye Sannhets Grad, installasjon av embedsmenn, tildeling av 

  Veteranjuveler, samt ved Festloger. 

2.  Ved tildeling av Det Gode Vennskaps Grad og Den Edle Kjærlighets 

Grad møter samtlige brødre, også Embedsmenn og Resipiender i vanlig 

logeantrekk. Mørk dress, hvit skjorte, sort slips, sorte strømper og sorte sko. 

3.  Ved Minneloger møter alle embedsmenn og brødre i vanlig 

  logeantrekk. 

4.  Ved alminnelig arbeidsmøte benyttes vanlig logeantrekk. 

  

§5. 

Hver bror betaler forskuddsvis en kontingent som er fastsatt av logen og godkjent av 

Distrikts Stor Sire. Endringer av kontingent fastsettes i Den Høye Sannhets Grad. 

Forøvrig henvises til § 2-10 i Lov for Odd Fellow Loger. 
 



§6.  

For opptagelse/ innvielse, og hver av de følgende tre grader betales de gebyrer som 

til enhver tid er fastsatt av Storlogens valgte embedsmenn. 

Gebyrene innbetales til den i tilsigelsesbrevet angitte bankkonto i god tid før grads 

passering finner sted. For opptagelse/ innvielse betales også minimum et ½ års 

kontingent sammen med innvielsesgebyret. Nye brødre som tas opp i 1 ½ år betaler 

full årskontingent, finner opptakelse sted i 2 ½ år betales halv årskontingent. 

 

§7.  

Skattmester skal ikke oppbevare kontanter. Bankkonto for logens drift skal ikke 

overstige kr. 100.000,-. Overskytende beløp skal overføres logens høyrentekonto så 

snart som mulig. Eventuelt skifte av bank skal på forhånd godkjennes av kollegiet 

v/Overmester. 

§8.  

Foruten de nevnder som er påbudt I henhold til §§ 10-1 til 11-7, skal logen ha en 

Privatnevnd, med arrangementskomité. Medlemmene utnevnes av OM. Hvert år skal 

alle nevnder gi skriftlig beretning til logen, og logens sekretær oppbevarer 

beretningene i egen mappe. 

 

§9.  

Logen skal være medlem av Odd Fellow Begravelseskasse. Kontingent og andel ved 

dødsfall betales av logen. 

 

§10.  

Det henstilles til brødrene, hvis mulig, å være tilstede ved en avdød brors bisettelse/ 

begravelse. Oppmerksomhet til en brors båre følger Ordenens retningslinjer 

 

§11.  

OM er forpliktet til å etterleve den til enhver tid gjeldende branninstruks for 

ordenslokalene. Det er også hans ansvar at evakueringsøvelser gjennomføres 

minimum 2 ganger pr. kalender år. - 

Forandringer i Særloven kan vedtas ved stemmegivning i Den Høye Sannhets Grad's 

møte etter forslag av 5 godstående brødre i Den Høye Sannhets Grad. Forslag må ha 

vært drøftet i et foregående møte i Den Høye Sannhets Grad. Endringer må ikke 

stride mot Lov for Odd Fellow loger, og endringene skal godkjennes av Stor Sire. 

 

 



§ 12. 

Det er fastsatt en bestemt kode til bruk ved kunngjøringer av møte m.v. Denne kode 

skal være inntatt i logens særlover sammen med et forklarende eksempel. 

  

Den kode som omfatter alle de aktuelle forkortelser som skal brukes er som følger: 

 Møter i Troskapsgraden (Innvielsesgraden)  O 

 Møter i Det Gode Vennskaps Grad   –  

 Møter i Den Edle Kjærlighets Grad   =  

 Møter i Den Høye Sannhets Grad   ≡  

  

Ved innvielser og forfremmelser tilføyes + og evt. Tallet for det antall brødre som skal 

opptas eller forfremmes. 

  

 Instruksjon: ..…………………………...…………….…….... Instr. 

 Foredrag: ……………………………………...…………...…..   Fd. 

 Nominasjon: .……………………………………….…..……..   N 

 Valg: ...………………………………………………….…..…….   V 

 Installasjon av embedsmenn: ..……………..…………   EI 

 Ekstramøte: ……………………………….…………..……….   X 

 Viktig møte: …………………………………………..….…….   XX 

 Arbeidsmøte: .……………………………….............…….   Arbm. 

 Klubbaften: ……………………………………………...……..   Klba. 

 Venneaften: ……………………………………………...…….   Va. 

 Tildeling av veteranjuvel: ………………………….……..   Ve.Ju. 

 Minneloge: ……………………………………………….........   M ☐ 

 Fellesmøte: …………………………………………………...…  F ☐ 

 Eks. nr. 1: 15.09. 19.00 – +  

 Eks. nr. 2: 15.09. O 25 Ve. Ju. Galla 

  

I logemøter hvor det benyttes galla, skal dette anmerkes i alle bekjentgjørelser etter 

de aktuelle koder. I troskapsgraden skrives O, O står for omnibus som betyr ”for alle” 

 


