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BEKJENTGJØRELSE AV MØTER: 

Ved bekjentgjørelse av møter brukes følgende koder:

Møter i Troskapsgraden   o
Møter i Det Gode Vennskaps Grad  - 
Møter i Den Edle Kjærlighets Grad  =
Møter i Den Høye Sannhets Grad  =
Ved innvielse og forfremmelser tilføyes:  +

Instruksjon:    Instr.
Foredrag:     F
Nominasjon:    N
Valg:     V
Installasjon av embedsmenn:   EI
Ekstramøte:    X
Viktig møte:    XX
Arbeidsmøte:    Arbm.
Klubbaften:    Klba.
Informasjonsmøte:    Info.m
Tildeling av Veteranjuvel:   Ve.Ju.
Minneloge:    M ¤
Festloge:     F ¤
Loge:     ¤
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§1 Møtedager

Logen avholder sine ordinære møter hver annen mandag i tidsrommet 
september til og med mai. Logen åpnes klokken 19.00.  
 

§ 2 Møte- / handlings-plan

Logens møteopplegg utarbeides for minst ett år om gangen, og 
bekjentgjøres gjennom de felles terminlister for logene i distrikt 1 
og distrikt 21. Eventuelle endringer i møteprogrammet vedtas etter 
gjeldende bestemmelser i Lov for Loger, og bekjentgjøres gjennom 
skriftlig informasjon til søstrene og de respektive Rebekkaloger i 
distrikt 1 og 21. 
                  

§ 3 Embedsmenn og Nemnder

I Forværelset skal det finnes lister over logens Embedsmenn og de 
forskjellige nemnders og komiteers medlemmer. 

§ 4 Før møtet

Alle Embedsmenn skal ha inntatt sine plasser senest 10. min. før 
møtets begynnelse.
Forfall må meldes, om mulig, dagen før til OM eller Sekr. Den som 
har forfall, skal selv skaffe stedfortreder. OM skal kontaktes dersom 
man ikke klarer å skaffe stedfortreder.

 § 5 Antrekk

Antrekk ved logemøter skal være:

1. Galla ved Innvielse, ved tildeling av Den Høye Sannhets Grad, 
Installasjon av Embedsmenn, tildeling av Veteranjuveler samt 
ved Festloger.  
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2. Ved tildeling av Det Gode Vennskaps Grad og Den 
Edle Kjærlighets Grad møter søstrene i kort logeantrekk. 
Storrepresentanten, Embedsmenn og resipienter møter i Galla. 

3. Ved Minneloger møter alle i kort logeantrekk. Ved Minneloge i 
egen loge, bærer CM, CM Assistenter og Inspektør Galla. 

4. Ved alminnelige arbeidsmøter benyttes kort logeantrekk 

5. Ved samlinger som logen arrangerer utenfor logesalen, er 
antrekk etter omstendighetene eller som OM bestemmer.

§ 6 Nemder

Logen har ved valg plikt til representasjon i:

1. A/S Stortingsgaten 28. Logen velger 3 representanter 
til generalforsamlingen, hvor logens Storrepresentant er 
selvskreven. De øvrige representantene velges blant logens søstre 
med Den Høye Sannhets Grad. Alle har tale- og forslags-rett 
men kun en har stemmerett. 

2. Odd Fellows Venner

§ 7 Rapport fra nemnder

Nemnder, komiteer og eventuelle utpekte arbeidsgrupper skal avgi 
skriftlig rapport til logen årlig - i januar måned.

§ 8 Begravelse

Søstrene bør om mulig være tilstede ved en avdød søsters bisettelse 
eller begravelse. 

Ved en søsters bisettelse eller begravelse bør logen stille æresvakt 
dersom familien ønsker det.
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§ 9 Jubileer

«Runde» fødselsdager (30,40,50, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 år) 
markeres ved oppmerksomhet fra logen.

§ 10 Forandringer

Eventuelle forandringer i denne Særlov kan vedtas ved stemmegivning 
i Den Høye Sannhets Grad. Forslaget må være drøftet i et forutgående 
møte i Den Høye Sannhets Grad og må ikke stride imot Lov for Loger 
og skal godkjennes av Stor Sire via DSS.
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STATUTTER FOR UTADVENDT SOSIALT ARBEID

§ 1
 
Logen skal ha ”Konto for sosialt arbeid”, hvis formål er å skaffe midler 
til Logens utadvendte virksomhet.

§ 2

Midlene skaffes til veie ved:

a ) Frivillige gaver
b ) Spesielle utlodninger innsamlinger i overensstemmelse med  
   Lov for Loger

§ 3

Logen kan ha bundet seg til å gi midler til spesifikke formål som må 
fordeles først. I tillegg må en konferere med logens Handlingsplan før 
fordeling skjer.

§ 4

Før utbetaling av midler kan finne sted, skal beløpene bevilges av 
logen. Regnskapet revideres av logens Revisjonsnemnd.

§ 5

Alle inntekter etter utlodninger, salgsdisker og lignende samt gaver, 
skal straks overbringes til Skattmester.

§ 6

For endringer i Statuttene gjelder § 10 i Særloven.
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STATUTTER FOR SØSTERFONDET– 
SØSTERSKILLINGEN

§ 1
 
Logen skal ha ”Søsterfonds-konto” hvis formål er å ha midler som skal 
gå til søstrenes ve og vel.

§ 2

Midlene skaffes til veie ved:

a) Frivillige gaver
b) Et fastsatt beløp pr betalende medlem pr måned av kontingenten
c) Inntekten av den årlige utlodning som arrangeres av Søsterskillings-
komiteen

§ 3

Nemnden skal arrangere en årlig utlodning til inntekt for søstrene – 
søsterskillingsbasar.

§ 4

Midler på denne konto kan gå tilbake til logens egne søstre i form av:

a) Underholdning og hygge for søstrene ved spesielle anledninger
b) Bekoste blomsterhilsen ved spesielle anledninger
c) Betale for blomster til syke søstre
d) Yte trengende søstre støtte
e) Holde trengende søstre godstående
f ) Dekke omkostninger ved besøk i Logen
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§ 5

Søsterkontoen føres og midlene oppbevares av logens Skattmester som 
også utarbeider regnskapet. 

Alle inntekter etter utlodninger og lignende samt gaver, skal straks 
overbringes til Skattmester.

§ 6

For endringer i Statuttene gjelder § 10 i Særloven.
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