Utadvendt arbeid

Medlemskap

En god Odd Fellow kjennetegnes på sine
holdninger i dagliglivet og skal vise at Ordenens
etikk er mer ord. Derfor er en viktig del av vår
virksomhet det utadvendte sosiale arbeidet.

For å kunne bli medlem i Odd Fellow Ordenen må
du ha fyllt 21 år og ha et godt omdømme. Du må
også ha 2 referanser og en forslagstiller som
allerede er medlem av Ordenen.

Odd Fellow har finansiert to tidligere redningskryssere - og finansierer en ny i 2019.
Vi har Odd Fellow Medisinske Viteskapelig
Forskningsfond og vi har bidratt til å bygge
barnebyer i El Salvado og Malawi i samarbeid
med SOS Barnebyer. Vi drifter også pasientkafeer
ved flere sykehus i Norge.

Ordenen er konfesjonsfri - dvs. at vi ikke er bundet
til en spesiell religion, men medlemmene må
vedkjenne seg troen på et høyeste vesen som
verdens skaper og opprettholder.

Loge Viken har sitt eget sosiale prosjekt i
samarbeid med Frelsesarmeen - som vi har kalt
Hjelp oss å Hjelpe. Her bidrar vi med penger og
praktisk hjelp til trengende i Oslo.
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Odd Fellow Ordenen har ingen hemmeligheter,
men vi velger å ikke avsløre våre ritualer knyttet
til gradspasseringer o.l. Dette fordi det er en
viktig del av medlemmenes utvikling og ville
blitt verdiløse hvis de var kjent på forhånd.
Vår årskontingent er kr. 1.800,-, i tillegg vil du de
2 første årene måtte betale for gradspasseringer
med kr. 1.100,- til sammen.

Informasjon
om Odd Fellow
og Loge 32 Viken

Vanlig logeantrekk er sort dress, hvit skjorte og
sort slips. Ved høytidelige anledninger bruker vi
galla-antrekk som er kjole og hvitt.

Kontakt oss
Dersom det er noe du lurer på, så ta gjerne
kontakt med oss.
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OM Frode Ringstad
Mob: 905 82 428
Sekretær Ketil Valestrand
Mob: 911 71 717
Odd Fellow Ordenen i Norge
I.O.O.F
(Independent Order of Odd Fellow)

Velkommen til Odd Fellow Ordenen

Loge 32 Viken

Møtene

Odd Fellow Ordenen skal hjelpe sine medlemmer
til å utvikle en medmenneskelig livsholdning som
de kan ta med seg i sine liv.
Ordenen har både en etisk og en humanitær side.
Den etiske er rettet mot det enkelte medlem,
mens den humanitære er rettet mot samfunnets
behov.

Loge 32 Viken ble etablert i 1950, og er idag en
aktiv loge med ca.90 medlemmer.
Flere av våre medlemmer besitter viktige og
krevende posisjoner i Ordenens organer. Dette
tror vi forteller noe om den utviklingen vi kan tilby
den enkelte i vår loge.
Vi har et godt sosialt miljø, og vi bestreber oss
på å bidra positivt til medlemmenes egenutvikling.
Vårt eldste medlem har vært med i loge Viken siden
1952 og er fremdeles aktivt med i vårt arbeid.
Vi har vennskapsloger både i Sverige og Danmark.
I 2014 hadde vi besøk både fra Sverige og Tyskland
Grunnlovsjubileumet 17.mai feiret vi sammen med
gode venner fra vår svenske vennskapsloge
115 Libertas.
I tillegg til de humanitære sakene som Ordenen
har - har vi også vårt eget lokale prosjekt i
samarbeid med Frelsesarmeen. Der har vi opp
gjennom årene bidratt med mer
enn 1 million kroner.

Loge 32 Viken har møter 3 tirsdager i måneden unntatt juni juli og august. Vi har ingen møteplikt,
men du oppfordres til å møte så ofte du kan,
både av hensyn til din egen utvikling og logens
virke.
Logemøtene er to-delt. Den første delen er det
seremonielle som blir avviklet etter bestemte
retningslinjer og ritualer i spesielt innredede
logesaler.
Den andre delen av logemøtet foregår i våre
selskapslokaler. Her kan man etter eget ønske
delta i felles måltid og samvær i vennskapelige og
hyggelige former. Vi arrangerer ofte
foredrag eller underholdning.
I tillegg arrangerer logen åpne felles
møter, der du kan ta med familie og
venner - som f.eks. Julemøte,
Sosialaften, Teateraften,
Sommermøte osv.
Loge Viken holder sine møter
i egne lokaler i Stortingsgaten 28.

Ordenens verdier og etikk bygger på
medmenneskelighet og nestekjærlighet ut fra
læren om Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.
Verdenen har forandret seg, men vår etikk er
like aktuell nå som i tidligere tider.
Odd Fellow Ordenens symbol og motto er de tre
kjedeledd som uttrykker kravet om å vise
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet i alle livets
forhold.
Ord er ikke tilstrekkelig og Ordenens
egentlige arbeid er å omsette de tre små ord til
handling.

Loge Viken tilbyr et pustehull i en ellers hektisk
hverdag - en oase du kan komme til for påfyll
sammen med hyggelige mennesker.
Se også våre web-sider - www.oddfellow.no og
finn loge nr.32 Viken. Med vennlig hilsen
Frode Ringstad
Overmester 32 Viken

Odd Fellow Ordenens
leder i Norge,
Stor Sire Morten Buan

