
 

En kort presentasjon av 

LOGE NR. 51 FOLDEN 
av den Internasjonale Ordenen av Odd Fellow, IOOF. 

Odd Fellow Loge nr. 51 Folden  

… ble instituert 7. februar 1957, i det som den gang var logelokaler i Moss, Moss Hotell, ledet 

av Stor Sire Olav Halland. Foranledningen var den styrkelse og ekspansjon som hadde funnet 

sted innen vår Ordenen i Moss, i Loge 18 Varna, vår moder-loge, som da dannet en Broder-

forening med tanke på å danne en ny Loge. Resultatet ble en ny Loge med til sammen 31 

brødre som tok navnet Folden. 

Siden institueringen har Loge Folden hatt en rik og god utvikling, og ble etter hvert til-nærmet 

like stor som sin moderloge Loge 18 Varna. Dette førte igjen til, i tråd med den utvikling 

Ordenen og Storlogen ønsker, nok en ”knoppskyting". Embedsmenn fra Loge nr. 51 Folden 

gikk foran for å danne nok en Loge i Moss, noe som resulterte i at også Loge nr. 51 Folden ble 

moderloge for Loge 138 Christian Fredrik, instituert 25. november 2000. Folden avviklet sitt 

møte nr. 1000 den 20/2-2014, og jubilerte i 2017 med 60 år. 

I samarbeid med Moss Handelsstands Forening ble Dronningensgate 27 bygd, med butikk-

lokaler på gateplan, restaurant, møtelokaler, og med en flott Logesal i 4 etasje som ble innviet 

30. oktober 1960 

For tiden (juni 2018) har Loge 51 Folden 91 brødre, av de tilsammen ca. 420 Odd Fellow søstre 

og brødre totalt i Moss.  Følg lenken til Folden: www.oddfellow.no  / Loger/ Leire / Folden 51 

I Moss er det hele 4 loger tilhørende Odd Fellow Ordenen i tillegg til 51 Folden. Dette er 
Rebekkalogene 10 Semper Ardens og 66 Milka og Odd Fellow logene 18 Varna og 138 
Christian Frederik. 
  

Vi har våre møter i «Losjegården» i  
Dronningensgate 27, 4 etasje. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Noen av medlemmene i Rebekka 

            og Odd Fellow Logene i Moss 

 
Vi, loge 51 Folden avholder våre møter, den 1. og 3. torsdagen i månedene september til 
mai, og vi begynner våre møter presis kl. 19:00. 
 



Fra tid til annen har vår Ordenen en landssak hvor vi går sammen om litt større «løft». De 

siste to saker gikk ut på å stable to SOS-Barnebyer på bena, og for tiden er vår landssak (2017-

2019) å finansiere en ny havgående redningsskøyte til Redningsselskapet, noe som vil utgjøre 

rundt 25 millioner kroner. Lokalt støtter Folden som oftest Varmestua, Frelsesarmeen eller 

barna på Krisesenteret. Odd Fellow logene i Moss gikk nylig (2016) sammen og gav kr 50.000,- 

til Bymisjonen i Moss. 

Alle loger har minst to møter i måneden, unntatt i juni, juli og august. Det er ikke møteplikt, 

men vi anmodes alltid om å møte så ofte vi kan, både av hensyn til vår egen utvikling, logen 

du er medlem i og Ordenens formål. 

En loge kveld er gjerne todelt. Den første delen, det seremonielle logemøtet, blir av-viklet 

etter bestemte retningslinjer og ritualer i spesielt innredede logesaler, som bare er åpne for 

medlemmer. Møtet skal alltid ha et etisk innhold, i form av grads-arbeide, foredrag og 

lignende. 

Logemøtets annen del, foregår som regel i tilknyttede selskapslokaler, hvor man etter eget 

ønske gjerne deltar i felles måltid og samvær i vennskapelige og hyggelige former. Her lærer 

man hverandre bedre å kjenne, og her arrangeres det ofte foredrag og under-holdning av 

egne eller utenforstående krefter. Sang og musikk en viktig del både i logemøte og på 

ettermøte. 

I tillegg blir det arrangert åpne fellesmøter med for familie og venner, som for eksempel 

såkalte Festloger, Nyttårsloger, informasjons møter og sosiale møter hvor inntektene går til 

et eller flere sosialt formål. 

Som medlem i loge 51 Folden vil du kunne få ta del i et fellesskap der målet er å bli bedre 

medmennesker, få oppleve sjenerøsitet, godt vennskap og å bli møtte respekt. Vi ønsker å ta 

vare på hverandre som medmennesker, ikke bare i egen loge og logesammenheng, men også 

i samfunnet og livet ellers. 

 

«Å være en Odd Fellow er en livsform…» 

Det er å arbeide på og med seg selv for andre 

 

Odd Fellow Ordenen er en internasjonal sammenslutning som har forpliktet seg til å følge 

visse regler og ordninger i sitt medlemskap. Ordenen baserer sin lære og virksomhet på 

medmenneskelige verdier, og søker å gi medlemmene gode etiske holdninger. 

 

Odd Fellow Ordenen er 

egenutvikling sammen med venner. 

Logen er et samlingssted for vennskap læring og utvikling i fellesskap med og for hverandre 

 

Ønsker du å vite mer om Odd Fellow Ordenen 

hva den står for og hva vi gjør? 

Ta kontakt med: 

Overmester Petter Hagmann på tlf. 97424550  eller  of51om@oddfellow.no 

mailto:of51om@oddfellow.no


 

 

 

Hva er Odd Fellow Ordenen? 
 

Ordenens hovedformål er personlighets-utvikling med utgangspunkt i 

Ordenens etiske verdier. 
 

Ordenens indre arbeid er av rituell karakter, men Ordenens arbeid preges også av sosialt 

samvær og utadrettet virksomhet. 
 

Ordenen påvirker sine medlemmers utvikling, hovedsakelig gjennom rituelt arbeid. Derfor vi 

medlemmene føle seg hjemme i denne pedagogiske form og i Ordenens rituelle og 

tradisjonelle former. 
 

Odd Fellow Ordenen hører hjemme i en lang Ordenstradisjon som strekker seg tilbake 

gjennom årtusener. Dens verdier og etikk er tidløse, selv om medlemmene skal anvende og 

leve dem ut i dagens og morgendagens samfunn. 
 

Odd Fellow Ordenen finnes i mange land, og har separate loger for kvinner og menn. Odd 

Fellow Loger er for menn mens Rebekkaloger er for kvinner. Det er full likestilling mellom 

disse, de arbeider hver for seg og er basert på samme verdi-givende formål og lover. 

Litt historie 

Det finnes ikke noen sikker oversikt over Ordenens opprinnelse, og det er delte meninger om 

hva navnet Odd Fellow betyr.  

Med utgangspunkt i språkhistorien er det mye som tyder på at navnet er utledet av Oath 

Fellows – edsvorne brødre. Det er nemlig fremdeles slik at medlemmene i Ordenen må 

avlegge bestemte og avgjørende løfter. Ordenen har sitt utspring i England, hvor det 

eksisterte Odd Fellow sammenslutninger på 1600-tallet. Formålet var allerede den gang 

basert på nestekjærlighet, omsorg og vennskap.  

Den Ordensgren Odd Fellow Ordenen i Norge tilhører ble stiftet i Baltimore i USA på initiativ 

av en engelsk utvandret Odd Fellow bror – Thomas Wildey. I vertshuset The Seven Stars 

instituerte fem tidligere Ordensbrødre den første loge, Washington Lodge no. 1. Som leder - 

Overmester - ble Thomas Wildey valgt, den 26 april 1819, som betegnes som Ordenens 

stiftelsesdag. Thomas Wildey var leder av Odd Fellow Ordenen i USA inntil han trakk seg 

tilbake i 1833.  

Ordenen spredte seg raskt i USA, og etter hvert også til en rekke land over store deler av 

verden. Den kom til Europa i 1870-årene og til Norge 1898. Den første Odd Fellow loge ble 

instituert i Stavanger, men ble senere overflyttet til Kristiania.  


