
                       
 
 

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 for å karakteriseres som vår 
tids aller største mann. Hans bidrag i polar- 
forskningens verden, vitenskap, norsk og 
internasjonal politikk og først og fremst for 
menneskehetens sak, var alle meget 
fremragende. 
 

Med bakgrunn i de verdier Fridtjof 
Nansen stod for var derfor vårt valg  
av logenavn meget enkelt. 

 

 
Litt informasjon om vår  
Orden og loge 
 
En Odd Fellow loge er et møtested for 
vennskap, verdibærende læring og 
egenutvikling samt muligheter til å bidra i 
sosialt og humanitært arbeid. Vårt formål er å 
utbre vennskapets, kjærlighetens og sannhetens 
grunnprinsipper blant menneskene. 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 og humanitært arbeid er 
Ordenen åpen i all sin gjerning.  
Vi har medlemmer i alle aldre.  
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Et fellesskap med rom for opplevelse 
og verdier 
 

Gode etiske holdninger der målet er å 
bli bedre medmennesker 
 

Vennskap mellom gode venner 
 
 

Gjensidig respekt for hverandre 
 

Mulighet for deltagelse i sosialt og 
humanitært arbeid 
 
 
 

  

Vi ønsker deg hjertelig 
velkommen til vår loge i  
Odd Fellow gården i    
Stortingsgt. 28 i Oslo.  

        Humanitært arbeid 

Loge Fridtjof Nansen er også aktiv 
i humanitært arbeid og har 
gjennom flere år gitt bidrag til: 
 
Kirkens Bymisjon (”Lønn som fortjent”), 
Frelsesarmeen, Slumsøstrene og 
Hudøy (Kirkens Bymisjon’s ferieleir), 
prosjekt Sirius (Radiumhospitalet)  
og til Odd Fellow Ordenens Landssak 
(2011 – 2013):  
Ny SOS Barneby bygget i Malawi. 



 

 

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 personer 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 høyeste 
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, rituelt arbeid og musikk. 
Uformell del: Ettermøte, sosialt samvær med  
servering. Foredrag, kåseri og musikalske innslag. 

Hva gir logemøtene? 
Personlig utvikling, vennskap, fellesskap og 
sosialt samvær. Mulighet for deltagelse i 
humanitært arbeid. 
 

Når er det logemøter? 
September – mai: 3 torsdager i måneden kl. 
19:00, unntatt torsdag i første hele arbeids-
uke i måneden. I perioden juni – august: 
ingen ordinære møter, men 2 uformelle 
sommer-møter, ett med ledsager. Ingen 
møteplikt, men møt så ofte du kan! 
 

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. 2016 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 medlemmene også selv bidrar med artikler. 
«De Tre Kjedeledd» er Odd Fellow Ordenens 
medlemsblad med 4 utgivelser pr år. 
 

Kontakt oss:  
www.oddfellow.no 
Sekretær e-post: of20sekr@oddfellow.no 
 

Odd	Fellow	Ordenen	
 

 

Odd Fellow Ordenen er en etisk organisasjon 
med et ideelt formål. Vi tilbyr egenutvikling av 
medmenneskelige og etiske relasjoner og 
verdier, med muligheter til å bidra i sosialt og 
humanitært arbeid på ulike områder. Dette 
kommer til uttrykk i Odd Fellow Ordenens 
formål:  
«Å utbre Vennskapets, Kjærlighetens og 
Sannhetens grunnprinsipper blant menneskene. 
Å lære dem at ord ikke er nok, men at disse 
lærdommer må omsettes i handling». I vår 
Orden ønsker vi å sette fokus på 
medmenneskelighet – omsorg og 
nestekjærlighet.   
I tillegg har vi en LEVEREGEL – 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:  
En god Odd Fellow skal kjennes på sine 
holdninger i dagliglivet, og vise at Ordenens 
etikk er mer enn bare teori.  
Vår Orden har loger for både menn og 
kvinner.  Odd Fellow loger er for menn og 
Rebekkaloger for kvinner. Vi kan ikke møte på 
hverandres møter. Begge tilhører Odd Fellow 
Ordenen og har den samme øverste ledelse:  
Den Uavhengige Norske Storloge av Odd 
Fellow Ordenen.   
Pr. februar 2016 var det i  Norge 22.374 
medlemmer. Det er 11.751 Odd Fellow brødre 
og 10.623 Rebekkasøstre, fordelt på 154 Odd 
Fellow loger og 132  Rebekkaloger. 
Den norske Odd Fellow Ordenen er i dag 
underlagt Den Europeiske Storloge, som har 
det overordnede ansvar for Ordenens drift og 
utvikling i Europa. 


