
 

            Oslo 27.mars 2020 
   
  Kjære søster og bror 

 
Det er utfordrende tider for oss alle. Et virus gjør at hele samfunnet endrer karakter og vi må 
legge om våre liv, vaner og handlinger. Våre myndigheter maner til god dugnadsånd og vi er 
alle avhengig av at alle gjør sitt beste for å forhindre at smitten av Corona-viruset eskalerer. 
Jeg har i samråd med Storlogens embedskollegium, besluttet at all møtevirksomhet i Odd 
Fellow Ordenen i Norge legges ned fram til 15.august. Det har også hatt konsekvenser for 
NOFA Symposiet i Bodø, som vi har utsatt til neste år. Det gjelder også for den europeiske 
ungdomsreisen EYT som også er kansellert i år. 
 
Mange lever nå i karantene, frivillig eller pålagt. Det kan bli lange dager uten kontakt med 
omverdenen. Derfor er det viktigere enn noen gang at vi bruker telefonen og ringer en venn, 
logesøster eller logebror. Spesielt skal vi være opptatt av å holde en god kontakt med våre 
eldste, enslige og syke. Å få en hyggelig telefon, med en god prat som dagligdagse ting, kan 
gi styrke til å holde ut.  
 
Det er mange dystre rapporter i alle medier om dagen. Det gjelder å holde ut og som det 
ofte blir sagt gjelder det nå å ha et kaldt hode og et varmt hjerte. For alt det vi vet kan dette 
bli en langvarig tilstand. Men jo flinkere vi er til å følge myndighetenes råd, jo raskere må vi 
tro at vi kan komme tilbake til en mer normal hverdag. 
Sitter du hjemme og trenger hjelp, en å snakke med, en som kan handle matvarer til deg, må 
du ikke vente med å kontakte din loge. Det er hjelp å få. 
Jeg ønsker deg alt godt i en utfordrende tid og håper at vi kan igjen få en normal hverdag 
med normal logeaktivitet fra høsten av. 

 
 
 
Med broderlig hilsen i 

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
 

Morten Buan  
Stor Sire 

 

   
  

  
  

  
   

 
  

   
 

  

    
 

  
  


