
               

RESOR MED
 ODD FELLOWS

I mer än 25 år har vi sysslat med förmånliga resor för och med Odd Fellows.  Vi försöker 
att lägga in logebesök såväl för Rebeckor som för Bröder på de ställen där det är möjligt, 
men vi försöker också att lägga in trivsel i god Odd Fellow-anda. Genom åren har vi glatt 

oss åt att kunna blanda deltagare från Norge, Finland, Danmark och Sverige.
Norrmännen är oftast i majoritet!!

Välkommen att höra av Dig om Du är intresserad av någon av våra aktiviteter.
Då skickar jag gärna ett utförligt program!

1. TYSKLAND – DANMARK 5 resp. 7 dgr
En resa för att vi skall få uppleva många trivsamma Odd Fellowbesök. Tänk att hinna med 

fyra loger på fem dagar (7 dagar från Norge). Vi besöker julmarknader i Tyskland, 
avslutar med ”juleloge” i Köpenhamn. Och norrmännen får dessutom två härliga sjöresor 

”på köpet”. 
Avresa 29 november; fr Norge avresa 28 nov. Pris 5 dgr 3.600 SEK, Fr. 

norge: Pris 7 dgr 4.500:- NOK

2. ISRAEL I ODD FELLOWS ANDA
Vi räknar med att göra en resa i början av mars och besöka de för Odd Fellows 

intressanta platserna men också de många platser som vi förknippar med våra kristna 
värderingar. 

Vi gör en resa i lågprisets tecken vilket gör att vi hoppas kunna genomföra resan på  
ca 8 dgr till ett pris understigande 10000:- SEK. 

3. IRLAND 8 DGR
Den gröna ön är ett kärt resmål. Vi gör en rundresa som börjar och slutar i Dublin. Vi 
besöker naturligtvis pubar, whiskydestillerier, Kildare med minnesmärke av St Bridget 

av Irland som även gett upphov till ordensbildningar i såväl Norge som Sverige. 
Vi får också en vackra vyer och härlig samvaro. 

Pris fr Stockholm m flyg 9.950:- med möjl. t. avresa fr Oslo. 

Vill du veta mer om någon av dessa resor? Kontakta 
ExÖM Gunnar Jivegård, Sjögatan 25, S-59230 Vadstena

Tel. 0143 13210 E-mail: jivegard.gunnar@telia.com

VÄLKOMNA !!

mailto:jivegard.gunnar@telia.com

