Resultatet av avstemmingen om ny landssak for Odd Fellow Ordenen viste et
klart resultat der finansiering av en ny redningsskøyte ble valgt som formål.
Skal vi lykkes så kreves det et stort engasjement i alle loger i gjennomføringen
av denne Landssaken. Det er ett felles formål men der den enkelte loge må
finne sin metode og form for å kunne nå ett felles mål om over tre år, å samle
inn over 1000,- kroner pr. medlem. Tilsammen må vi samle inn minst 25 millioner for å få retten til å bestemme navnet på den nye redningsskøyta.
Målet er at den nye redningsskøyta skal bære navnet Odd Fellow III og skal
være klar til dåp i april 2019 i forbindelse med Ordenens 200 års jubileum.
Skal vi lykkes med denne målsetningen er vi avhengig av at alle slutter opp
om saken.

LEONBERG

Redningsselskapet Odd Fellow Ordenens Landssak 2016 - 2019.

Vi trenger
din hjelp!
Sammen skal vi bygge
redningsskøyta «Odd Fellow III».
Din gave redder liv.

Det er opprettet en egen landssakskonto der logenes bidrag og gaver for
øvrig, skal innbetales til Landssakskontonummeret: 1203.43.05313. Det vil bli
opprettet et eget område på Oddfellow.no, vår hjemmeside med informasjon
om landssaken. Hver loge vil bli bedt om å utnevne en egen landssaksansvarlig som skal ha ansvaret for kommunikasjonen med Storlogen.
Odd Fellow Ordenen er nå godkjent som organisasjon der gaver og bidrag gir
rett til skattefradrag. Dette gjelder beløp på 500 kr,- eller mer pr. år og hver
loge vil bli bedt om felles innrapportering etter et eget opplegg. I forbindelse
med landssaken oppfordres logene til å lage inntektsgivende arrangement
som også gir synlighet og kan bidra til å gjøre Odd Fellow Ordenen mer kjent.
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Vår felles fortid

Din gave redder liv!

Reddet av «Odd Fellow»

RS «Odd Fellow»

Pål Sørvoll skulle på søndagstur med båten den
22.juni 2004 utenfor Koster, men så går det forferdelig galt.
Brennmanetene er overalt. I øynene, på hendene,
i munnen.
Men Pål kjenner ikke smerten. Adrenalin og
kuldesmerter overskygger alt annet. Han lurer på
om manetene kan spises. Han har ligget seks timer
i åpent hav. Tørsten er ekstrem.
RS «Odd Fellow II»

Seks timer tidligere drar trebarnsfar Pål ut fra Tønsberg for å teste den nye båten sin. Han kjører på tre
tømmerstokker som fløt halvveis nedsunket i sjøen,
og blir kastet ut av båten.

RS «Odd Fellow» ble bygget i 1973 og var i
drift helt fram til 2010. I de nær 30 årene RS
«Odd Fellow» var i drift, reddet mannskapet 71 liv, berget 107 fartøy fra forlis, og
assisterte 2 694 fartøy.
RS «Odd Fellow II» ble bygget i 1974 og var
i drift fram til 2013. Gjennom sitt virke har
redningsskøyta bidratt til å redde 40 liv,
berge 83 fartøy fra forlis, og assistere 3 438
fartøy.
Redningsskøytene har vært stasjonert på
flere steder og har gitt trygghet og hjelp for
de som ferdes langs kysten. Begge redningsskøytene ble finansiert gjennom en
landssak i Odd Fellow Ordenen.

Samtidig er skipper Pål Bustgaard ombord på RS
«Odd Fellow». Han finner en ung, død gutt i vannet. Motorbåten hans har kjørt rett i fjellveggen. Da
de finner ham, er det ingenting de kan gjøre.

Redningsselskapet ble valgt til
Odd Fellow Ordenens nye Landssak
2016-2019. Den nye redningsskøyta
«Odd Fellow III» vil redde mange liv i
fremtiden og bety mye for de tusener
som ferdes på sjøen og trenger hjelp
hvert år. DIN støtte vil redde liv!

RS «Odd Fellow III» vil bli en redningsskøyte i den nye Ulstein-klassen. Dette
er en av de raskeste og mest moderne
redningsskøytene i landet og har stor
kapasitet. Den vil bli bemannet av faste
mannskaper og være i beredskap hver
dag, hele året.

«Odd Fellow III» vil redde liv og berge
verdier i nye 30 år. Innsatsen vil gi stor
oppmerksomhet og synlighet både
lokalt og nasjonalt.

For å komme i mål med byggingen,
trenger vi DIN gave. Din gave er helt
avgjørende for å få til dette. Sammen
skal vi redde liv!

Tror han er død
Et par timer senere får han telefon fra Hovedredningssentralen. En mann har vært savnet i flere
timer. Pål setter kursen raskt til siste posisjon. Der
finner de ingen. De beregner strømmen ved hjelp
av en kasserolle og en redningsbøye, og finner ny
kurs. De setter fart.
Inne i styrhuset forbereder alle seg på å finne en ny
død kropp. Femogtyve minutter senere ser de ham.
Et gult hode, øverst på en bølgetopp. De tror han
er død. Bustgaard griper ham i armen for å dra ham
om bord. Og kjenner responsen. – I live! Skipper
Pål Bustgaard glemmer aldri den dagen.
Det gjør ikke barna til Pål Sørvoll heller. Uten RS
«Odd Fellow» hadde ikke pappa vært i live i dag.

