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Vi har i vår Orden, forskjellige lover og forordninger. 
Vi har Lov for Storlogen, Lov for Leire og Lov for Loger. I tillegg har vi 

Forskriftene som utfyller lovene, Sirkulærene som regulerer forhold på 
siden av lovene og Ordensetiketten som setter normene for vår 

omgjenge med hverandre. 
 

Hensikten er å ha «kjøreregler» i bunne for våre logeliv, slik at våre 
aktiviteter og gjøremål er «innenfor» og foregår på riktig måte og er 

felles for logenes styringsmåter. 
Økt bevisthet og kunnskap rundt og om disse våre lover og 

forordninger, er nødvendige, hjelper oss, og viser oss hva vi kan og 
skal gjøre, hvordan og når enkelte gjøremål må iverksettes og hva vi 

ellers bør foreta oss. Kunnskapen om disse forhold er en 
nødvendighet for å drifte våre loger. Kunnskapen tilegner vi oss 
lettest ved å lese og forstå hva reguleringene forteller oss. Derfor 

arrangeres det nå en Lovstudiegrupp, eventuelt flere. 
 

Samlingene vil finne sted 8/2, 8/3, 12/4, 10/5 og 7/6 kl. 18:00. 
Sted avtales nærmere. Varigheten kan erfaringsmessig variere, 

og det er tenkt omtrentlig inntil 2 timer pr møte. 
 

Lov for Loger er inndelt i kapiteler, og kapitlene er satt sammen i 5 
enheter, til ude enkelte møtene, og er prøvd gjort omtrentlig like store 
i størrelse. I første samling tar vi for oss kapittel 1 og 2. og det tar for 

lang tid lese igjennom hver enkelt lov på selve møte, så disse bør 
«innstuderes» på forhånd, til en grunnforståelse av innholdet, for at vi 
på møte kan prate om innholdet, ta opp spørsmål og dele erfaringer. 

Dette er med andre ord et «selvstudie» med sammenkomster for 
avklaring, «opplysning» og «forståelse». 

 
 

Dette med tillatelse av bror Overmester Petter Hagmann. 
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet, Eks OM Roy Vestlund. 

 
Påmelding: roy@vestlund.no 

 
Se møteplan på hjemmesiden for datoer og møtenes innhold. 


