Loge 26 Svenør
Hvorfor bli medlem av en Odd Fellow loge?
Motivene for å bli med i en Odd Fellow loge kan være mange og skifter gjerne med
alderen. Samtaler med gamle logevenner gir en lang liste av begrunnelser, for
eksempel:
o Et sted hvor du kan søke indre ro.
o Et sted der du kan få åndelig stimulans.
o Møtene gir deg tid til ettertanke og du får litt avstand fra hverdagens stress og
mas.
o Et sted du kan utveksle ideer og tanker med mennesker du har tillit til og
respekterer.
o Mange setter pris på selskapelig samvær i hyggelige omgivelser.
o Du kan videreutvikle dine humanitære ideer og omsette disse i konkrete
handlinger.
o Du kan hente kameratslig støtte i livets skiftende utfordringer.
o Du kan prøve deg i ulike roller i loge livets mange komiteer og gjøremål.
o Eller ganske enkelt bare være blant venner - og mye, mye mer.
Savner du noe av dette?
Litt om Ordenen
o Odd Fellow loger er for menn og Rebekkaloger for kvinner. Begge tilhører Odd
Fellow Ordenen.
o Pr.1.1.2019 finnes det 21.885 medlemmer i Norge. Disse er fordelt på 156 Odd
Fellow loger og 132 Rebekkaloger fordelt over hele landet.
o Innad i logene kalles medlemmene for brødre og søstre – det ligger i den måten
vi behandler hverandre på.
o På verdensbasis er det over 600 000 medlemmer i alle verdensdeler. Norden
med sine nesten 90 000 medlemmer regnes som et tyngdepunkt i Odd Fellow
Ordenen. Som medlem av Odd Fellow Ordenen er du velkommen i alle loger
over hele verden.
Odd Fellow Ordenen har røtter langt tilbake i middelalderen da menneskene gjennom
laug og ordener forsøkte å sikre sitt levebrød og samtidig ta vare på seg selv og sin
familie.

”Besøke de syke – hjelpe de trengende - oppdra de foreldreløse” ble viktige oppgaver i
den første tiden. Selv om tidene har skiftet og mange av disse oppgavene nå er
overtatt av samfunnet eller det offentlige, for eksempel i de nordiske landene, har
mange verdier fra den første tiden vist seg å ha gyldighet helt opp til våre dager:
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet beskriver med enkle ord kjernen i Ordenens lære
og symboliseres med de tre kjedeledd
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Odd Fellow Ordenen baserer sitt budskap på medmenneskelige verdier, og søker å gi
medlemmene gode etiske holdninger. Etikk kan også betegnes som humanitær
morallære. ” Gjør mot andre som du vil at andre skal gjøre mot deg og dine.”
I våre dager er det, som antydet innledningsvis, andre utfordringer som møter
menneskene. Vi trenger likevel også nå - kanskje like mye som tidligere - samholdets
kraft og støtte, men på andre områder enn tidligere.
Odd Fellow Ordenens medlemmer søker å møte alle mennesker med toleranse og
vilje til forståelse. Nestekjærlighet, menneskeverd, rettferdighet, omsorg og medfølelse
er begreper som står sentralt i Ordenen.
Dette krever stadig arbeid med seg selv. Til hjelp tilbyr Ordenen et etisk
opplæringsprogram, som formidles i logemøtene. Det er også en gjensidig påvirkning
medlemmene imellom. Det er ikke tilstrekkelig å snakke om utfordringene - en Odd
Fellow ønsker også å handle etter de samme grunnprinsippene.
Odd Fellow Ordenen er en verdibasert Orden. Den er religionsuavhengig.
”Odd Fellow Ordenen forlanger ikke en bestemt tro. Her setter verken korset,
halvmånen eller steintavlene grenser for menneskers samvær.
Den etiske ånd i Odd Fellow Ordenens lære, forkaster ingen fremmed mening,
den tvinger ingen inn i andres tro. Ja, den forbyr gjennom sin lære, at man ytrer
sin egen spesifikke trosretning. Ordenens åpne trosbekjennelse er en garanti
for selvbestemmelse, selverkjennelse, selvbeherskelse og tankefrihet. Den
lærer sine medlemmer, at et hvert fortrinn mennesket har, finnes i dette
menneskes indre, og beror ikke på tilfeldigheter som rang, stand, stilling, rase,
politisk orientering eller trosretning.”
Kravene til medlemskap er få og i statuttene formulert slik
”Man må ha fylt 21 år, ha et godt omdømme, og vedkjenne seg troen på et
høyeste vesen som verdens skaper og opprettholder.”
Hva betyr Odd Fellow?
Det finnes egentlig ingen dokumentert forklaring på navnet Odd Fellow. I Norden
finner man 2 ulike tolkninger:

1. Med utgangspunkt i språkhistorien er det mye som tyder på at navnet er utledet
av Oath Fellows – edsvorne brødre. (brukt bl.a. i Norge)
2. Ulike yrkesgrupper tilhørte ulike laug med strenge lover. De var garantister for
god yrkesetikk og kompetanse og beskyttet yrkeshemmeligheter. De hadde i
tillegg også en sosial funksjon gjennom å hjelpe og støtte medlemmene og
deres familie. Ikke alle fikk bli medlemmer – laugene begrenset av ulike
årsaker, tilgangen på nye medlemmer. De fagpersonene som sto utenfor ble
betraktet som ”udda” (svensk) eller ”Odd” på engelsk. De hadde de samme
behovene for innbyrdes hjelp og støtte og etablerte egne sammenslutninger.
En innledende presentasjon blir selvsagt preget av overskrifter og forenklinger. Det
finnes imidlertid en egen brosjyre som beskriver logearbeidet mer detaljert ”Vennskap,
kjærlighet og sannhet”. I tillegg finner du på Internett: www.oddfellow.no/ mye
informasjon om Ordenen og losjene i Norge, med linker til de andre logene i verden.
Før du kan tas opp i Ordenen vil du få besøk av et par brødre. Der kan du stille de
tilleggsspørsmålene som du fortsatt sitter inne med.
Spesielt til deg som er mellom 21 og 35 år
Du møter dine første utfordringer som voksen, stifter gjerne familie, får barn og starter
på en yrkeskarriere. Disse årene av ditt liv er full av utfordringer. Det er vanskelig å få
tiden og for den saks skyld pengene til å strekke til.
Når du hører om Odd Fellow Ordenen virker det som noe gammeldags og kanskje
fjernt. Har du en far, mor, onkel eller annen slektning som er med i Odd Fellow
Ordenen hjelper det litt på forståelsen, men du skal kanskje likevel være spesielt
moden og interessert for å avsette tid og penger på logearbeid.
Tenk likevel gjennom om noen av de innledende punktene treffer deg litt. Mange av
”gamlegutta” i loge nr. 40 Vern i Horten begynte i logen nettopp i din alder. Noen var
litt til og fra den første tiden, andre tok en pause når maset var som størst. Hva tror du
fikk dem til å vende tilbake? Har du kanskje behov for å trene litt på noen av rollene i
yrkeslivet?
Logen har forståelse for at unge mennesker har vanskeligheter med å finne tid til
logearbeid. Vi lover derfor å tilpasse oppgavene i logen til din livssituasjon.
Vi trenger en Odd Fellow loge som også er preget av ungdom av i dag. Vi vet du kan
bidra – vi vet vi trenger nettopp deg!
Spesielt til deg som er mellom 36 og 50 år
Mange sier at livet starter med 40. Du befinner deg nå midt i ditt yrkesaktive liv og for
mange betyr det arbeid fra tidlig til sent. Barna vokser til og er kanskje ikke lenger så
avhengig av deg. Nesten 50 % av Norges befolkning opplever livskriser og
skilsmisser nettopp i alderen mellom 36 og 50.

I stedet for å drukne deg i enda mer arbeid og forsøke å komme gjennom denne
vanskelige tiden alene, er det kanskje et alternativ å søke mot fellesskapets erfaringer
og støtte. Det er nå du står i fare for å legge grunnlaget for dine fremtidige
helseproblemer. Vi gir også deg det rådet: les gjennom de innledende spørsmål – tror
du Odd Fellow Ordenen kan være det stedet du henter styrke og oppdrift for
fremtiden? Du begynner nå å forstå verdien av sunn etikk og aner at trærne ikke
vokser inn i himmelen. Men hvem har mot til å ta beslutningen om å begrense sin
innsats i yrkeslivet til fordel for logearbeid. De fleste som har gjort det angrer ikke.
Man skal passe seg for å få så mye ros at man presser seg over en fornuftig grense.
Vi trenger alle minst 2 dager i måneden der vi søker avveksling og ro.
Kvinner er vanligvis flinkere enn menn til å bygge nettverk. Det er derfor en spesiell
oppfordring til mennene, bygg dine nettverk mens helsa holder. Odd Fellow Ordenen
trenger den middelaldrendes kraft og mot.
Spesielt til deg som er over 50
Over 50 år ja, også 60 år og mer er i dag ingen kritisk alder. De fleste kan ennå se
fram til mange opplevelsesrike år – hvis helsa holder.
De fleste har nå nådd høyden av sin karriere – har begynt et annerledes liv med større
grad av frihet – kanskje. Bestefar- og bestemor-rollen gjør at vi reflekterer over
sammenhengene på en annen måte enn tidligere. Odd Fellow Ordenen er da et sted
der du vil finne grobunn for dine ideer og tanker. Vi tilbyr deg alternativ vekst sammen
med likesinnede brødre.
Vi er sikre på at du kjenner deg igjen i de innledende behovene og har lyst og mot nok
til å ta imot en invitasjon til å bli nærmere kjent med oss. Vi håper derfor at denne
presentasjonen har gjort deg litt nysgjerrig – du vil finne mange brødre i din
aldersgruppe.
En oppfordring fra oss som allerede er med i Odd Fellow Ordenen i Larvik:
Vi mener Odd Fellow Ordenen i dag, som i århundrer tidligere, har en berettigelse. Vi
ønsker å møte nye tider og nye utfordringer med en livskraftig organisasjon.
Samvittighet, rettferdighetssans, toleranse og nestekjærlighet er en lære i fredelig
adferd mellom mennesker.
Med de beste hilsener
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Loge 26 Svenør

PS!
Møtene holdes i Odd Fellow gården Nedre Torvgate 7. Hver 14. dag. Vi starter
møtene kl. 1900. Det er opp til deg hvor ofte du deltar, men vi oppfordrer alle til å møte
så ofte de kan.
Adresse: Loge 26 Svenør Nedre Torvgt. 7, 3251 Larvik

