Hva er Odd Fellow Ordenen?
Odd Fellow Ordenen er en internasjonal sammenslutning av mennesker, 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. En god Odd Fellow skal kjennes på sine holdninger i dagliglivet, og vise at Ordenens etikk er mer
enn teori. Målet kommer også til uttrykk i det påbud
Ordenen har gitt medlemmene helt fra starten i 1819:
«Besøke de syke, hjelpe de trengende,

begrave de døde og oppdra de
foreldreløse.»
Mange av de oppgaver som Ordenen gjennom dette
påbud påtok seg, er nå overtatt av samfunnet. Men
selv den moderne velferdsstat overkommer ikke alt.
Ordenen utøver således en betydelig humanitær innsats, både sentralt og lokalt. Det gis derfor god anledning til å arbeide i det godes tjeneste, dvs. omsette
Ordenens etikk i praktisk handling.

Odd Fellow loge 61 Terje Vigen
utadrettet arbeid
En loge hjelper ikke bare til med egenutvikling, men hjelper også andre. Vår loge har
siden starten bidratt til ulike formål i vårt
nærområde. De siste årene har vi også stått
vakt ved Frelsesarmeens julegryte på Harebakken.
Vi har i tillegg deltatt i Odd Fellows landssaker
som bygging av SOS Barnebyer i Malawi og
San Salvador. og finansering av en ny Redningskøyte. Hvert år sendes også ungdom på
"pilegrimsreise" til FN i New York

Egen logeavis

Nr. 61 Terje Vigen

I Aust-Agder har vi et eget medlemsblad,
"Terjenytt", for alle Odd Fellow og Rebekkaloger i distriktet. Odd Fellow Ordenen gir også
ut et medlemsblad,

av Odd Fellow Ordenen

"De Tre Kjedeledd", fire ganger i året.

Odd Fellow Ordenen har to grener:

Kontaktinformasjon

Odd Fellow loger for menn og Rebekkaloger for kvinner. Disse er likestilte.

Adresse: Stinteveien 9, Arendal.

Logene arbeider hver for seg og har ikke adgang hos
hverandre, men er basert på samme formå|, motto,
lover og forskrifter.

of61om@oddfellow.no

Begge grener av Ordenen er under den samme ledelse: Den uavhængige Norske Storloge av Odd Fellow
Ordenen. Den Norske Odd Fellow Ordenen er i dag
underlagt Den Europeiske Storloge som har det overordnede ansvar for Ordenens drift og utvikling i Europa.

Velkommen til Loge

Overmester Odd Fellow loge 61 Terje Vigen

Sekretær Odd Fellow loge 61 Terje Vigen
of61sekr@oddfellow.no

Generell informasjon om Odd Fellow Ordenen
http://www.oddfellow.no/

Som medlem av vår loge vil du få:

•

Ta del i et felleskap der målet er å
bli bedre medmennesker

•

Tilhørighet blant mennesker som
vil deg godt

Velkommen til
Odd Fellow loge nr. 61 Terje Vigen
Vi ønsker deg velkommen til vår Odd Fellow loge
i Arendal.
Vi holder våre møter i Ordenslokalene i Stinteveien 9, Arendal.

Historikk
Loge nr. 61 Terje Vigen ble stiftet 10. oktober
1959 som den første Odd Fellow loge i AustAgder.
Siden oppstart i 1959 har loge nr. 61 Terje Vigen
vokst betydelig. Når medlemstallet har passert
ca.100 har vi avgitt brødre til nystartede loger.
Loge 61 Terje Vigen har således vært moderloge
for 3 andre Odd Fellow loger i distriktet nemlig
nr. 107 Torungen i Arendal, nr. 98 Henrik Ibsen i
Grimstad og nr. 128 Lyngør i Tvedestrand.

Egenutvikling sammen med
venner
En Odd Fellow loge er et samlingssted for
vennskap, læring og egenutvikling.
Ordenen har et pedagogisk utviklingsprogram som i hovedsak er bygget på ritualer
og er oppdelt i grader.
Ritualene er ikke tilgjengelige for utenforstående. Årsaken er at de må oppleves for
å forstås.

Odd Fellow Ordenen er religionsuavhengig.
Det er rom for alle mennesker uansett religiøs
bakgrunn.

Antrekk
Logeantrekk - sort dress med hvit skjorte og sort
slips. Sorte sko og sorte sokker
Galla - Kjole og hvit, med sort vest og hvit tversoversløyfe sorte strømper, sorte sko.

Hvordan er logemøtene?

På andre områder som for eksempel utadrettet sosialt arbeid er Ordenen åpen i all
sin gjerning.

Møtene er todelt:

For å bli medlem i en Odd Fellow loge henvender man seg til et medlem i en loge vanligvis en bekjent.

Ettermøte: Sosialt samvær med servering. Foredrag, kåseri eller musikalsk innslag.

En formell del i logesalen med fast agenda, rituelt
arbeid, musikk.

Hva gir logemøtene?

Pr. 01.01.19 er medlemstallet 74. Vi har medlemmer i alle aldre.

Dersom man ikke kjenner noen som er
medlem i en Odd Fellow loge kan man henvende seg til logens sekretær som videreformidler ønsket om medlemskap.

Litt informasjon om medlemskap i
vår Orden og vår loge

Det stilles få, men ufravikelige krav til opptagelse som medlem i Odd Fellow Ordenen:

Fra september til mai: hver 1.og 3. onsdag i måneden. I juni kun uformell sommertur.

Formål

•

Hva koster det å være medlem?

Å utbre vennskapets, kjærlighetens og sannhetens grunnprinsipper blant menneskene
•

Man må vedkjenne seg troen på et
høyere vesen som verdens skaper og
opprettholder.
Man må ha fylt 21 år og ha et godt omdømme.

Personlig utvikling, vennskap, fellesskap og sosialt
samvær.

Når har vi logemøter?

Per 2019 er kontingenten kr 2200.- pr år.

Gradsgebyr: Innvielse kr 500 .-.
Første, 2. og 3. grad kr 200 .- /pr

