
Ny Info til Oslos Odd Fellows om «Åpent Hus» 

19. oktober 2019, kl 1000 - 1600 

Åpent hus 2019 nærmer seg med stormskritt, og her følger oppdatert informasjon. 

Det er tre gode grunner til at dere må vite noen om Åpent Hus 19. oktober i år. 

1. Dere skal selv ha en stand i A salen hvor dere skal presentere Deres Loge. Det er viktig at 

alle Rebekka og Odd Fellow logene gir oss beskjed om hvem som skal bemanne logens bord i 

A spisesal. (Vi har mottatt info fra mange av logene). Ta gjerne med Logens 

flaggstang(nypusset) og logens flagg/vimpel. Ha med to søstre/brødre som kan avløse. 

2 Vi ønsker at så mange som mulig av Oslos innbyggere skal bli kjent med Odd Fellow, da vil 

vi etter hvert få flere medlemmer. Ta derfor gjerne med mann/hustru familie og kjente, slik at 

de kan få et innblikk i det omfattede arbeidet vi som loge søstre/brødre gjør. Arbeidet vil bli 

presentert/vist fram ved 12 stands, og vi har nå følgende stands planlagt og bemannet.                         

1.  Odd Fellow ungdomsarbeid EYT i Scala 2. Sirius  i Scala 

3.  Odd Fellow Riders  i Scala 4. SOS barnebyer og redningsskøyta Scala 

5.  Besøk en logesal og få info om Odd Fellow     

     Ordenens etikk og symboler. A salen 

6 .Kafe i A Lobby 

7.  Info – desk innerst i A Lobby 8. A Spisesal Alle Logene presenter seg 

9.  Ung Odd Fellow i B spisesal  10. Huset vårt Stg 28 B spisesal 

11. Odd Fellow Seniorboliger  B lobby 12. Odd Fellow Akademi Viken b Lobby 
 

3  Det vil bli kjørt Venneaften/Infomøte med munken i A salen kl 12.00 og 15.00. 

Det er laget en egne invitasjonsvideo som nå er klikket på og sett av over 10 000 på fb. Vi 

skal også kjøre en annonse i Aftenposten den 16. oktober. 

Mange har etterlyst en tidsplan – den ser nå slik ut: 

Kl 10.00 Vi åpner huset for publikum. 

Kl 12.00 Venneaften/Informasjonsmøte i A salen med munken. 

Kl 13.30 Foredrag i B salen. Professor i filosofi Einar Øverenget(en av med -    

               forfatterne i «Verdier i Vår tid» foreleser over temaet Omsorg.  

Kl 15.00 Venneaften/Informasjonsmøte i A salen med munken. 

Kl 16.00 Vi stenger dørene. 

 
 Vi trenger mange søstre/brødre til å bemanne postene denne dagen. Vil du være med på å 

gjøre dette til en flott dag for Odd Fellow, meld deg på til din Loges Herold, som er logens 

kontaktperson mot Åpent Hus 2019 

Vi oppfordrer ALLE som kan møte til å ta med mann/kone barn, venner og bekjente til 

Stortingsgaten den 19. oktober, slik at arbeidet vårt blir godt kjent, da vil vi også få flere 

medlemmer.  

                Vel Møtt! 

Per Olav Kallestad 

«Åpent Hus 2019»  Gruppa  tlf 915 22 397 


