
 

 

Odd Fellow ordenen  

 

   
 

 

«Vi samarbeider om å gi barn i ambulansen 
trygghet» 

 

 

Oddbjørn er «adoptert» fra den svenske Odd Fellow Ordenen, som har 

hatt et tilsvarende prosjekt gående i flere år.  

Rebekkaloge nr. 128 Sarah fikk idéen gjennom kontakt med svenske 

søstre i Loge nr 91 Emanuella Carbeck i Mariestad.   

De første 300 bamsene ble kjøpt inn høsten 2016.  Det finnes til enhver 

tid en bamse i alle sykebiler som er knyttet opp til ambulansetjenesten i 

Gjøvik.  Alle 4 loger innen Odd Fellow Ordenen i Gjøvik samarbeider nå 

om prosjektet, og har dannet ei felles arbeidsgruppe. Sammen ønsker vi å 

bringe prosjektet videre; først til hele distrikt 10. Første steg på denne 

veien er å utstyre alle ambulanser i Valdres og Hadeland med 

«Oddbjørn», slik at ambulansetjenesten i Vestoppland distrikt er dekket. 

Vi håper også at ambulansene i Lillehammer-distriktet og Hamar-distriktet 

kommer med i ordningen. Men vårt ønske er at dette kan bli et 

landsomfattende prosjekt innen Odd Fellow i Norge.  

 

Kostnader / finansiering.  

Pris pr bamse inkl. mva og frakt ligger på ca. NOK 50,-.  

Det er flere måter å finansiere prosjektet på. Til nå har logene i Gjøvik 

benyttet midler hver loge har til rådighet til utadrettet arbeid.  

Andre måter er å la medlemmene i hver loge bidra med en bamse, dvs    

kr 50,- ved spesielle anledninger. Loge Sarah, f. eks, vil gi søstrene 

mulighet for å betale kr 50 ekstra i ethvert møte. Slik vil «Oddbjørn» bli 

synlig i alle møter.  

 

 

   

  

 

 



 

Loge Sarah leverte de første bamsene til ambulansetjenesten i 
september 2016. 

 

 Målet er at «Oddbjørn» blir landsomfattende innen 
Odd Fellow Ordenen i Norge. 

 
 

 

 
 

Ønsker du å vite mer om hvordan vi jobber med 
Oddbjørn - bamse i sykebil ?   
 
 
Disse kan kontaktes:  
 
Loge nr 128 Sarah:  
Ida Holm Grindstrand  tlf 970 00 959 
e-post: ida.grindstrand@icloud.com 
 
Kontaktperson og støttespiller i Sykehuset innlandet HF:  
 
Håvar Åsengen tlf 982 08 455 
Regionleder Vestoppland,  
Avdeling ambulanse, prehospitale tjenester     
   

              

Eller kontakt gjerne noen i en av disse logene i Gjøvik. Logene har 

opprettet ei felles arbeidsgruppe som jobber med Oddbjørn lokalt. 
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