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Formål: Å utbre vennskapets, 
kjærlighetens og sannhetens 
grunnprinsipper blant 
menneskene. 

Kamp - Liv - Seier 
 
Et fellesskap der målet er 
å bli bedre mennesker 
 
Opplev generøsitet 
 
Møt respekt 
 
Ta vare på hverandre 
som medmennekser 

Vi ønsker deg hjertelig velkom-
men til vår loge i Oslo sentrum. 
Vi har våre møter i Ordensloka-
lene i Stortingsgaten 28 i Oslo. 

Loge Fridtjof Nansen 
ble stiftet 10. oktober 
1936, den dagen Fridtjof 
Nansen ville fylt 75 år. 
Han døde seks år tidligere 
– i mai 1930 – men minnet 
om ham og hans virke var 
fremdeles sterkt. Nansen 
hadde bredere og bedre 
grunnlag enn noen annen 
til å bli karakterisert som 

sin tids aller største mann. Hans bidrag i polar-
forskningens verden, vitenskap, norsk og interna-
sjonal politikk og først og fremst for menneskehe-
tens sak, var alle meget fremragende. 

 

 

Vår Loges første Overmester sa ved institue-
ringen av Logen følgende om valg av navn: 
”Navnet ”Fridtjof Nansen” var så visst ikke vans-
kelig å finne – vanskeligere var det å driste oss til å 
anta navnet. Vi fant imidlertid at en bedre leder, en 
bedre spore enn Fridtjof Nansen og hans livsgjer-
ning kunne vi ikke finne. Vi mener altså ikke at vi 
er som ham, men vi håper å kunne gjøre noe av 
hans liv levende for oss – og for andre”. 
 

Fridtjof Nansen har uttalt: 
”Til slutt skal det alltid erindres, at det ikke er de meninger 
en mann har, eller de dogmer han tror på, som er av betyd-
ning for hans medskapninger, men det er hans handlinger. 
Selv de høieste drømmer over skyene er av liten verd, hvis de 
ikke fører til handling.”  

En Odd Fellow Loge er et samlings-
sted for vennskap, læring og egenut-
vikling. Ordenen har et pedagogisk 
utviklingsprogram som i hovedsak 
er bygget på ritualer og er oppdelt i 
grader. Ritualene er ikke tilgjengelige 
for utenforstående. Årsaken er at de 
må oppleves for å forstås. På andre 
områder som f.eks. utadrettet sosialt 
arbeid er Ordenen åpen i all sin gjer-
ning. Vi har medlemmer i alle aldre. 



Når er det logemøter? 
September – mai: 3 torsdager i måneden kl 19:00, 
untatt torsdag i første hele arbeidsuke i måneden. 
Juni – august: Ingen ordinære møter,, 
men 2 uformelle sommermøter, ett med ledsager. 

Antrekk 
Logeantrekk – sort dress, hvit skjorte med sort slips, 
sorte sokker og sorte sko. 
Galla – livkjole med sort vest, hvit skjorte, hvit sløyfe, 
sorte sokker og sorte lakksko. 

Hva koster det å være medlem? 
Pr. 2015 er kontingenten: kr 1600,- pr år.  
Gradsgebyrer: Innvielse kr  500,-,  
1., 2. og 3. grad kr  200,-.   
Servering: I henhold til det man selv ønsker å spise og 
drikke. 

Egen logeavis 
”Fridtjof Nansen Nytt” er vårt medlemsblad med 3 
utgivelser pr. år. Avisen er meget populær der med-
lemmene også selv bidrar med egne artikler. 
«De 3 kjedeledd» er Odd Fellow Ordenens medlems-
blad med 4 utgivelser pr år. 

Odd Fellow Ordenen 
Odd Fellow Ordenen er en internasjonal sammen-
slutning av mennesker, som har forpliktet seg til å 
følge visse spilleregler og forordninger gjennom sitt 
medlemskap. Ordenen baserer sin lære og virksomhet 
på medmenneskelige verdier, og søker å gi medlem-
mene gode etiske holdninger. Dette kommer til ut-
trykk i Odd Fellow Ordenens formål som er ”Å utbre 
Vennskapets, Kjærlighetens og Sannhetens grunn-
prinsipper blant menneskene, å undervise dem i kjær-
lighet til Gud og deres neste, og lære dem at ord ikke 
er nok, men at disse lærdommer må omsettes i hand-
ling, for at hver enkelt etter evne kan bidra til men-
neskenes forbedring”.  I tillegg har vi en LEVE-
REGEL – som ber oss om å være mot andre som vi 
vil at andre skal være mot oss. 

I vår Orden ønsker vi å sette fokus på medmenneske-
lighet – omsorg og nestekjærlighet.  En god Odd 
Fellow skal kjennes på sine holdninger i dagliglivet, 
og vise at Ordenens etikk er mer enn bare teori. 

Medlemskap i vår loge 
For å bli medlem i en loge må man anbefales av en 
fadder, vanligvis en bekjent i en loge, og ha to perso-
ner man kjenner godt som referanser. 

Det stilles få, men ufravikelige krav til opptagelse 
som medlem i Odd Fellow Ordenen: 

Man må vedkjenne seg troen på et høyere vesen som 
verdens skaper og opprettholder.  

Man må ha fylt 21 år og ha et godt omdømme. 

Odd Fellow Ordenen er religionsuavhengig. Det er 
rom for alle mennesker uansett religiøs bakgrunn.  

Hvordan er logemøtene? 
Formell del:  I logesalen, fast agenda,  
rituelt arbeid, musikk. 
Uformell del: Ettermøte, sosialt samvær med serve-
ring. Foredrag, kåseri eller musikalske innslag. 

Hva gir logemøtene? 
Personlig utvikling, vennskap, fellesskap og sosialt 
samvær. 

Loge Fridtjof Nansen gir bistand  

En loge hjelper ikke bare til med egen selvut-
vikling, men også til å hjelpe andre.  

Vår loge har i flere år gitt bidrag til: 

Kirkens Bymisjon (”Lønn som fortjent”) 

Frelsesarmeen, Slumsøstrene og 

Hudøy  (Kirkens Bymisjon’s ferieleir), 

prosjekt Sirius (Radiumhospitalet) og 

bidrag til OF Ordenens Landssak( 2011 – 
2013): Ny SOS Barneby bygget i Malawi. 

Ordenen har også loger for kvinner.  De kalles Re-
bekkaloger.  Odd Fellow loger (menn) og Rebekka-
loger (kvinner) er likestilte. Logene arbeider hver 
for seg, men er basert på samme formål, motto, 
lover og forskrifter. Odd Fellow brødre har ikke 
adgang til Rebekkalogenes møter - og motsatt. Beg-
ge grener av Ordenen har den samme øverste ledel-
se: Den Uavhengige Norske Storloge av Odd Fel-
low Ordenen.  

Den norske Odd Fellow Ordenen er i dag underlagt 
Den Europeiske Storloge, som har det overordnede 
ansvar for Ordenens drift og utvikling i Europa. Pr. 
1. januar 2015 var det 22.583 medlemmer. Det er 
11.890 brødre og 10.693 søstre, fordelt på 155 Odd 
Fellow loger og 130 Rebekkaloger. 


