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Nytt fra Storlogen august 2020.  Informasjon til logene. 

 

Oppstart møtevirksomhet 

Med utgangspunkt i helsemyndighetene retningslinjer og råd kan enhetene starte opp loge- 
og leirarbeidet nå i august. Møteprogram og avvikling av møter må gjøres på en måte som 
fullt ut tilfredsstiller de kravene myndigheten setter til smittevern og som følger Storlogens 
råd og anbefalinger. Det er stor variasjon i smittespredningen i landet og ut fra 
smittesituasjonen kan lokale myndigheter iverksette tiltak som kan medføre at all 
møtevirksomhet stenges i en kommune eller et fylke. I så måte vil også logens aktivitet 
stoppes på de aktuelle stedene. 
 

Retningslinjer og anbefalinger 

OM er ansvarlig for at retningslinjene blir fulgt. Videre er OM ansvarlig for å utarbeide en 
plan for avvikling av møter i henhold til de anbefalinger som Storlogen har kommet med. 
Storlogen ber om at OM vektlegger at alle medlemmer blir godt informert om planer og drift 
av logen i dagens spesielle situasjon. Å hindre smittespredning er det viktigste vi gjør i høst. 
Ingen andre prioriteringer gjelder. Dersom OM i samråd med sine embedsmenn vurderer 
den lokale situasjonen slik at den ikke er tilfredstillende med tanke på fare for 
smittespredning, kan møter utsettes eller kanselleres. 
 

Den Uavhængige Norske Storloge er 100 år. 

7. august var det 100 år siden den norske Storloge ble instituert.  På selve dagen var det en 
enkel markering på gravstedet til den første Stor Sire Samuel Johnson. Storlogen har lagt opp 
til at det kan gjennomføres jubileumsloger lokalt og det er laget et 100 års jubilumsspill som 
kan brukes.  Slik situasjonen er, vil denne markeringen først kunne gjennomføres neste år. 

 

Storembedsmannsmøte høsten 2020 

Storlogen oppfatter at smitterisikoen har økt og at kollektivtransport blir ansett å være en 
kilde til smittespredning. Smittevernreglene i Stortingsgaten 28 med antallsbegrensninger 
tilsier også at ikke Storembedsmannsmøtet kan gjennomføres.  I lys av dette velger 
Storlogen å utsette Storembedsmannsmøte som var planlagt til helgen 30.okt. - 1.nov. til 
neste år. 
 
Storlogen råd for gjennomføring av møter i loge og leir. 
Det er nå åpnet opp for å kunne arrangere sammenkomster med inntil 200 personer. 
De 3 grunnregler som gjelder er: 

1. Er du syk eller har symptomer på forkjølelse, hoste, feber eller lignende, skal du bli 

hjemme. Mistenker du å ha hatt kontakt med smittebærere, bli hjemme. 

2. Håndhygiene: Vask hendene ofte og grundig. Ved manglende tilgang til vann og såpe, 

kan hendene sprites med antibakterielle midler.  



3. Hold sosial avstand, d.v.s. at det skal minst være 1 meters avstand mellom personer. 

Konsekvensene for våre møter: 
1. Det skal være 1 meters avstand mellom hver person i lokalene.  

2. Håndhilsing skal ikke forekomme. 

3. Hender skal vaskes ved ankomst ordenslokalene, evt. at hånddesinfeksjon benyttes.  

4. Det må vises aktsomhet når yttertøy/skoskifte/vesker skal i garderobe.  

5. Fysisk kontakt med andre personer skal unngås. 

6. Utstyr som berøres av flere rengjøres før bruk. 

7. Matservering gjennomføres etter gjeldende retningslinjer. 

 
Alle disse retningslinjene må følges nøye. OM er ansvarlig for at smittevernbestemmelsene 
etterleves. OM bør utnevne en som påser at bestemmelsene etterleves. Hvert Ordenshus 
må lage sine egne retningslinjer ut fra forholdene lokalt og i tråd med disse retningslinjer og 
råd 
 
Ritualnevdene har laget en veiledning for gjennomføring av møter og gradpasseringer med 
tilpasning til smittevernsretningslinjer som ligger i OM/HM/HP manualen på nett. 
 
Vi er klar over at det blir krevende å gjennomføre møter under et relativt strengt regime. 
Men det er et ønske at vi kommer i gang med ordensarbeidet selv om det blir utfordrende. 
Det er sannsynlig at dette er en situasjon vi må lære oss å leve med i en tid fremover. Jeg 
håper og tror at det er stor villighet blant kollegiene og medlemmene rundt om i Norge til å 
gjøre en ekstra innsats for å få dette til å fungere. 

 
Med broderlig hilsen i  

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
 
 

Morten Buan 
Stor Sire 

 
Jon Erik Holm        Renée Baanrud Backer 
Stor Sekretær        Stor Sekretær 
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