Odd Fellow Loge nr. 61 Terje Vigen
Stiftet den 10. oktober 1959
Under den Uavhengige Norske Storloge av
Odd Fellow Ordenen

INVITASJON TIL VENNEAFTEN I ODD FELLOW ORDENEN
Hei
Odd Fellow Ordenen er en verdibærer av tidløse, etiske verdier.
Det er disse verdiene som danner grunnlaget for vår eksistens og vårt arbeid.
Ordenen er 200 år gammel, og kom til Norge i 1898. I Norge har den om lag 23.000 medlemmer. Siden
1851 har ordenen vært åpen for både menn og kvinner. Kvinner og menn arbeider i egne loger.
Som du muligens vet er jeg medlem i en Odd Fellow loge.
Det er mange som ikke vet hva Odd Fellow Ordenen står for og hva Ordensmedlemmene gjør i sine
sammenkomster. Det har jeg tenkt til å gjøre noe med, så derfor vil jeg gjerne invitere deg til det vi kaller
en venneaften i min loge nr. 61 Terje Vigen.
Onsdag den 21.oktober 2020 kl. 1900
Vi samles først i logesalen slik at du skal få se hvordan den ser ut. Der vil vår Overmester (leder) fortelle
om ulike sider ved Odd Fellow Ordenen, våre verdier og vår historie. Forhold om medlemskap, utadrettet
virksomhet og vår loge spesielt vil også bli berørt.
I det store og hele dreier Odd Fellow Ordenen seg om positive livsverdier, godt vennskap på tvers av
yrkestilhørighet og generasjoner. Det skal være hyggelig samvær basert på gjensidig respekt i trygge
omgivelser.
Etter møtet i logesalen samles vi i våre selskapslokaler til det vi kaller et brodermåltid. Det vil bli servert en
middag som du selvfølgelig er invitert til å delta i.
Det vil glede meg om du vil være sammen med oss denne kvelden. Vi håper du får en fin kveld blant
hyggelige mennesker – helt uten forpliktelser! Vi begynner alltid møtene våre presis, så vær ute i god tid
Jeg setter pris på om du gir meg en tilbakemelding, senest onsdag den 14. oktober.
Da hører jeg fra deg når du har bestemt deg for om du vil komme til vår venneaften.
Her er min kontaktinformasjon.

Navn:_____________________

Mobil:____________

E-post:_____________________

VELKOMMEN!
Vennlig hilsen

Rainer Alexander Domogalla.
Overmester

_________________________

