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Mange av de rundt 20 
førstegangsbesøkende 
fi kk nok et nytt syn på 
hvor «lukket» Odd 
Fellow Ordenen er.

AV STEINAR ØYSTAD
redaksjonen@ha-halden.no
Mobil:    

Overmester i Rebekka 
Ordenen(den kvinnelige delen 
av Odd Fellow), Ann Helen Pe-
dersen kunne ønske omlag 60 
fremmøtte velkommen under 
Åpen Dag i Odd Fellow Orde-
nen på Berga.

– Jeg håper at dere skal få et 
innblikk i hva Odd Fellow står 
for og hvor lite lukket denne 
ordenen egentlig er.

– Vi er i dag omlag 90 med-
lemmer, men vi ønsker at fl ere 
skal melde sin interesse.

– Lokalt er vi med på større 
innsamlingsaksjoner, for ek-
sempel til redningsskøytene, 
og nå er vi med i et barneby-
prosjekt i Afrika.

– Odd Fellow er en gam-
mel orden. den oppstod på 
1600-tallet i Europa, startet i 
USA i 1819 og kom til Norge i 
1898.

– For å bli medlem må man 
ha fylt 21 år, ha et godt omdøm-
me og tro på en høyere makt, 
men det betyr ikke at man må 
være kristen.

– Kort sagt må man forsøke å 
etterleve at man skal gjøre mot 
andre som man vil at andre 
skal gjøre mot deg.

– Ordenen er delt i Odd Fel-
low Brødrene og Rebekka Søs-
trene, la hun til, før hun gav 
ordet til dagens foredragshol-
der Stor Redaktør i Odd Fel-
lows tidsskrift, Kjell-Henrik 
Hendrichs.

Tre leveregler
– Den vanlige holdningen 
blant folk er nok at Odd Fellow 
er en av de hemmelige ordne-
ne, fortalte Hendrichs

– En gang i tiden var detsant, 
fordi det var nødvendig å holde 
ordenen hemmelig på grunn 
av at den var forbudt.

– Men i Norge i dag er det 
ikke tilfelle.

– Ritualene våre holder vi for 
oss selv, men vår aktivitet er 
ikke hemmelig.

Det viktigste i Odd Fellow 
er at man forsøker å leve etter 
prinsippene «Vennskap-Kjær-
lighet-Sannhet». Odd Fellow 
er ikke hverken moderne eller 
gammeldags, den er tidløs.

Vennskap
– Hva er vennskap? fortsatte 
han.

– Er det vennskap å ha hun-
drevis av venner på Facebook, 
eller er det å ha en håndfull 
nære venner?

– «Venner er de man kan ha 
fortrolighet med», er det noen 
som har sagt.

– Kanskje holder det bare 
med én?

– Vennskap er en langsom 
plante, som jevnlig må ha pleie 

og stell.
– Sikkert er det at den er fat-

tig, som ingen venner har.

Kjærlighet
– Vi sier kjærlighet, men for-
veksler det ofte med egoisme.

– Man må kunne gi og ta, 
det kommer lite inn i en lukket 
hånd.

– Kjærlighet har mange as-
pekter.

– Hva kan jeg gjøre for deg, 
sier vi ofte, men mener kanskje  
«Hva kan du gjøre for meg».

Sannhet
– Sannhet er ikke umoderne, 
selvom man kan få det inntryk-
ket, når man leser referater fra 
rettssalene, konstanterte han 

til humring fra salen. 
Hendrichs brakte forøvrig  

fl ere ganger fram både smil og 
ettertanke hos tilhørerne i sitt 
foredrag.

– Å være sann er noe annet 
enn at to pluss to er fi re.

– Å være sann betyr at man 
ikke snur kappen etter vinden, 
men står fast på den sannhet 
man tror på, selv om det kan 
koste dyrt.

– Verdiene våre i Odd fellow 
passer for godt voksne men-
nesker, men de passer da i høy-
este grad også for yngre.

– Arbeidet vårt er en evig 
kamp for å bli bedre enn det vi 
var før, avsluttet han til stor ap-
plaus fra salen.

Nye besøkende
Etter foredraget var det sosialt 
samvær i selskapslokalene på 
Berga, og der traff  HA Kari Ga-
tevold.

– Jeg jobber sammen med to 
medlemmer i Rebekkalosjen, 
og var på et informasjonsmøte 
i fjor. 

Foredraget i dag var veldig 
interessant, så det er sannsyn-
lig at jeg søker medlemsskap.

Ved et annet bord satt Lise 
Nystrøm og Pishtwan Magid.

– Vi har fått et helt annet syn 
på graden av lukkethet i Odd 
Fellow.

– Vi er i tenkeboksen i for-
hold til medlemskap, så vi får 
se.

Odd Fellow åpnet dørene
Overmester Jan Kingo Lilleby, Overmester Ann Helen 
Pedersen, Distrikt Stor Sire Unni Beate Bergsland og 
Stor Redaktør Kjell-Henrik Hendrichs.

Kjeden symboliserer Vennskap-Kjærlighet-Sannhet. Lise Nystrøm og Pishtwan Magid hadde fått et annet 
syn på det «lukkede» Odd Fellow.

Losjesalen på Berga med Overmester Jan Kingo Lilleby i Overmesterstolen.                Alle foto: Steinar Øystad


