
HOLDNINGER  

(hvilke holdninger har OF og hvordan kan det påvirke oss som medmennesker)  

Over Mester / Brødre  

Odd Fellow Ordenen baserer sin lære og virksomhet på medmenneskelige verdier, og søker å gi 

medlemmene gode etiske holdninger 

En god Odd Fellow skal kjennes på sine holdninger i dagliglivet, og vise at Ordenens etikk er mer enn 

teori. 

Med andre ord det er ikke bare er ord, men det er handlinger det kommer an på. 

Våre holdinger har vi med oss gjennom livet, det er de som former oss og som betyr at vi er gode 

eller mindre gode medmennesker. Oppveksten bør gir oss gode grunn holdninger, om kjærlighet, 

toleranse, forståelse, rettferdighet, ærlighet og vennskap. 

Men det er når vi kommer ut i den ekte verden at vi blir utsatt for ytere og andre påvirkninger, både 

gode og dårlige og det er da at vi danner våre voksne holdinger i livet.  Det er vår relasjoner til 

mennesker rundt oss, som bestemmer hvilke holdinger vi dyrker videre og hvilke holdninger vi har 

mindre fokus på, hvilke holdninger vi rett og slett vi liker og hvilke holdninger vi ønsker ikke å være 

assosiert med.  

I dag spiller sosial media en stor rolle i å få frem holdninger på en helt annen måte enn tidligere, og 

den yngre generasjonen får tidlig ta stilling til hvordan de bør eller ønsker å oppføre seg i det daglige 

livet, med mange flere veievalg i estiske holdninger, toleranse og moralen enn mange av oss har vært 

utsatt for. Dette bør vi som Odd Fellow være klar over når vi også skal hjelpe alle ulike mennesker og 

alder i samfunnet. 

En god Odd Fellow skal være til stedet når livet blir vanskelig for sine medmennesker, være der ”i 

gode og onde tider”. ”hva kan jeg gjøre for deg” ”er det noe jeg kan hjelpe deg med” Strekk ut en 

hånd og viser at du bry det om dem. Noen ganger er det nok for mennesker i vanskelige tider å vite at 

du er tilstedet for dem, en å snakke med. Noen ganger er det handling som må til i form av 

sykebesøk, besøk til pårørende som har mistet en av sine kjære, eller at de er alvorlige syk. Viktigst 

er at ikke det skjer kun i den første tiden, men at savn og desperasjon over å ha ”miste” noen, kan 

være der over lang tid, og at så lenge de trenger oss, er vi til stedet. 

Som Odd Fellow, skal vi heve blikket videre ut i samfunnet og verden, og ser at vår bistand og 

holdninger til ulike trengende grupper er riktig i forhold til nåtid og fremtid. Odd Fellow orden må også 

se at bistand kommer til de riktige mennesker til riktige tider. Samfunnet er annerledes i dag enn 

tidligere og mye er dekket i dag av offentlige midler enn det har vært tidligere. Det er derfor at vi i 

Odd Fellow orden må sørge for at vår hjelp dekker det som ikke alltid kan ”kjøpes” og det som 

mangler i samfunnet i dag. 

Det er viktig å stoppe opp av og til å vurdere sine egne holdninger og innsatts, og dermed er våre 

møter viktig for alle av oss til å hjelpe hverandre å opprettholde våre gode holdninger til Vennskap, 

Kjærlighet og Sannhet. 

 

          Jan Erik Prince 

 

 

 



BIDRAG 

 Hva kan hver enkelt av oss bidra med i logen og dens arbeid 

Verdige overmester , embetsmenn og brødre . Da jeg fikk i oppgave å fortelle hva jeg selv mener jeg kan 

bidra med i logen og dens arbeid , fikk jeg først den litt skremmende følelsen av et jobbintervju , der 

man skal legge frem sine gode og dårlige egenskaper.    (Det må da selvsagt bli slik man selv oppfatter 

det).     Jeg oppfattet  blant annet : "hva kan hver enkelt av oss bidra med i logen og dens arbeid" som : 

"hva kan jeg bidra med i logen og dens arbeid" 

Da jeg fikk roet meg , så jeg at det slett ikke er noe jobbintervju.  Men en mulighet til å fortelle om 

hvordan dere inspirerer meg og hvilke muligheter jeg har til å inspirere dere. 

I logen jobbes det mye med humanitære forhold både i Norge og ellers i verden. Det er helt klart en 

inspirasjon å være vitne til dette og hvordan brødre lever seg inn i arbeidet. Det er rett og slett bare 

imponerende og inspirerende.  

Så hva kan egentlig jeg bidra med i losjen ? Som tidligere nevnt så er jeg imponert over den mottagelsen 

vi har fått alle vi nye brødre , og det gir en lyst til å gi noe tilbake.  Eller med andre ord  "bidra"! 

Kanskje et bidrag rett og slett kan være noen ord til ettertanke? 

Jeg tenker et prisverdig mål for oss alle kan være å vise mer toleranse i hverdagen.                                                                                                             

 En naturlig person å ha som forbilde i så måte er Nelson Mandela.                                                               

Han står for meg som en av historiens mest tolerante og forsonende personer.                                                                        

Å formidle mine tanker rundt det denne mannen har oppnådd . tenker jeg  kan være et "bidrag" .       

Det finnes i dag mange konflikter rundt i verden.                                                                                             

Man må nok sette seg godt inn i de forskjellige for å kunne forstå hva de handler om , og hvorfor de er 

så vanskelig å løse. Ofte går konflikter  veldig langt tilbake i historien.                                                            

Og de ser ikke ut til å kunne løses. Det som gjør det ekstra trist i mine øyne , er at den voksne 

generasjonen ikke ser ut til å evne å gi den oppvoksende generasjonen muligheter til å komme seg 

videre og ut av den konfliktfylte tilværelsen. De blir generasjon etter generasjon oppdratt til å videreføre 

konflikten. 

Her har jo virkelig Mandela vist vei. Han har skjønt , som jeg er ganske overbevist om  mange ledere i 

andre konfliktområder også har skjønt. Den eneste vei til løsning er forsoning og tilgivelse.                   

Men evnen til  , og ønske om dette er helt klart en meget vanskelig oppgave.                                                                                                       

Det er mulig å forstå hatet mot den annen part som har voldt deg så store smerter og så dyp sorg.    

Men barna er jo det kjæreste man har , og da tenker jeg det er et overordnet ansvar og plikt å gi de 

muligheter man selv aldri fikk. Det finnes selvsagt ingen  lettvint løsning. Det er utrolig krevende , og 

kanskje det ikke er mulig.                                                                                                                                       

Men man plikter å gjøre sitt ytterste for å finne en løsning.                                                                             

Det tenker jeg  er tanker vi kan ta med oss i hverdagen , og våre egne til tider forholdsvis banale 

uoverensstemmelser. 

Tenkte jeg også skulle avslutte denne delen med et sitat. Det er Winston Churchill sine ord dette : 



Demokrati er den verste styringsformen som finnes , bortsett fra alle de andre som er blitt prøvd opp 

gjennom tidene! 

Så ønsker jeg selvsagt også å bidra innad i losjen og dens gjøren og laden.  Jeg ser med stor glede på 

hvordan "veteran" brødre ( om jeg får bruke det uttrykket) engasjerer seg , og gir av seg selv. 

Både i logens  arbeid utad , men også i de ting som skjer her på tirsdagskvelder.                                                  

Her er det mange muligheter for å bidra. Det er vel bare en selv som setter grenser. 

Mye av det er frivillig , men noe er også obligatorisk. Slik som dette vi gjør nå.                                             

Det merker jeg at jeg er litt glad for. Det utfordrer meg på ting jeg ikke er veldig vant med.  Og det 

utvikler meg som person i positiv retning. Og jeg er helt overbevist om at det gjelder alle oss fire her i 

kveld , akkurat som det har gjort for dere andre som har vært  gjennom dette tidligere. 

Noe av det viktigste vi kan bidra med , er som bror Undermester alltid sier : "møt så ofte du kan" 

Så dersom vi klarer å inspirere hverandre til å møte ofte , så er mye positivt gjort. 

Dette er jo på mange måter et lag , og dersom jeg kan inspirere andre til å bidra slik jeg selv kjenner at 

jeg blir inspirert så har jeg/vi  oppnådd noe bra sammen. 

Jeg har ihvertfall ambisjoner om å utvikle meg til en god lagspiller. Så får tiden vise om jeg får det til .  

 

Et lite sitat til slutt. 

Det ble faktisk helt tilfeldig også Churchill. 

Det er ikke mye som krever så omhyggelige forberedelser som en improvisert tale 

 

 

                                                                                                                                Trond Erik Eriksen 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 



 

 

Forventninger     

Kjære brøder 

Som ni vet er navnet mitt Thomas Henry Julius Lindstrøm 

Litt langt, men i Sverige er det vanligt med tre navn: 

Tiltalsnavn, familjenavn å ett kallenavn, så jag er Thomas 

Det som har varit litt gøy med navnene mine er att en gang når min eldste dottern  kom hjem 

fra skolen i 1:a klass, så forteller hon mig att nå kjenner hon to som heter Julius, du pappa og så 

en Apekatt i Kristiansand !! 

Yngre brøders aften: 

Å vare mitt i livet å bli kalled ung, Det er fantastiskt !! 

Ikke en forventing men fantastiskt ! 

Mine forventninger på Odd Fellow fra begynelssen “informasjons møte” var små eller ringa då 

jag ikke visste så mye om det. 

 Men att komma in i Stortingsgt. 28 med sort dress, hvit skjorte å sorte skor, etter att ha blitt 

innviglet det føltes bra !  

Inntrykk fra mitt første «riktige» møte, var veldig hyggelig o avslappet !  

Hva er en forventning ? 

Att det va en dårlig sommer førra året, kan jag forvente att det blir en fin sommer i år? Det ser 

jag ikke som en relevant forventing. 

Men her i Odd Fellow menar jag att man må forvente å bidra selv, for å få noe tilbake. 

Andre forventninger: Treffe nye venner “brøder” med forskjellig bakgrund 

    Få ny lærdom fra mange kloke eldre o yngre brøder 

 Få ny innfalls vinkel 

Bli ett bedre menneske, føler mig god men kan sikkert bli ennå 

bedre. 

Så med kona, 6 barn, 4 egna, 2 plus barn, 2 katter o slange, har jag opplevt mye, men håper o 

oppleve mer ! 

Alle har ett ansvar for att alle har det bra! 

Takk for mig  

        Thomas Henry Julius Lindström 



Verdier 
Betraktninger rundt verdier, hva de er, hvordan de skapes og påvirker individet samfunnet og 

Odd Fellow.  

 

Verdier 
Verdier må vel være relativt enkelt å prate om, tenkte jeg. Men når jeg satt meg ned, og tenkte 

på hva verdier egentlig er innså jeg at dette kunne bli komplisert. Det er så lett å snakke om 

hvilke verdier man har, at medmennesker har høye verdier. Hva har de da? Har de baken full av 

penger, har de definitivt verdier, men det er vel ikke akkurat de verdier som representerer 

menneskelige verdier. Man betrakter ofte autoriteter som kongelige som folk med høye 

verdinormer.  Idrettshelter og kjendiser ønsker vi skal ha edle verdier, noe som holder akkurat 

lenge nok til at neste nummer av Se og Hør eller Her og nå kommer ut. 

Hva er så egentlig verdier? Verdi betyr innen etikken at noe har fordelaktige konsekvenser for 

noen.  

Sentralt for verdier 
Hva er så etikk og moral? Det har først og fremst med seder og skikker å gjøre. Der igjennom 

opplæres samvittigheten som lovenes lov. Dvs at moral er praktiske prinsipper og regler for 

handling og adferd som innenfor et samfunn anses for riktige. Slik formes vår samvittighet, 

menneskets trofaste fører, den venn som hjelper oss. Moral er et latinsk ord, etikk det 

tilsvarende greske. Likevel har disse ordene fått noe forskjellige valører. Moral er altså blitt 

brukt om den mer praktiske orientering, og etikk om det indre sinnelag og den indre holdning 

og om den mer teoretiske refleksjon, altså moralfilosofi eller læren om prinsippene for 

vurderingen av hva som er godt og hva som er ondt, hva som er rett og hva som er galt. 

Vi ser at det som går igjen når man snakker om ulike former for verdier er til syvende og sist 

evnen til å overleve og føre verdier videre. Riktige verdier blir på en måte det sett av normer og 

holdninger som bidrar til å videreføre det man ønsker. Etter hva jeg kan forstå blir verdier et 

begrep for individet og samfunnet som gjenspeiler hva som skal til for å videre det man har tro 

på. Verdier er derfor noe alle har, spørsmålet er hvordan man forvalter disse på personlig nivå, 

men også på samfunnsnivå. 

 

Hvordan oppstår verdier 
En verdi er noe vi er interessert i og som vi setter pris på og verdsetter. En verdi er noe som er 

grunnleggende verdifullt for et menneske. Verdier handler om godt og ondt, og normer om 

riktig og galt. En norm er en regel eller en retningslinje for handling. De ti bud er eksempler på 

normer som har bred aksept i den norske befolkning fordi de er en del av vår kulturarv. Disse 

normene sier noe om hva som er riktig og galt å gjøre i forholdet til andre mennesker. Bakenfor 

normene ligger imidlertid verdier. Familie og familiesamhold er viktige verdier i vårt samfunn. 

Bak budet om å  ”hedre mor og far” ligger en forståelse av at familiestrukturen er en viktig 

verdi. Å ta vare på familien er et gode i og for samfunnet, og derved en verdi, uansett i hvilken 

sammenheng denne familien står eller hvordan den er strukturert. 



Verdier Odd Fellow 
Hvis vi går tilbake til min argumentasjon og bakgrunnen for verdier så mener jeg det er betinget 

i overlevelse. Vi i Odd Fellow ønsker at ordenen skal leve videre og vokse. Får å få til det må 

man etablere verdier som bygger opp rundt dette. Du skal gjøre mot andre det du vil at andre 

skal gjøre mot deg. Dette er nok det sterkeste verdielementet som jeg opplever i Odd Fellow.  

Jo mer man tenker på det jo mer genialt er dette. Mennesket er bygd opp med en samvittighet 

som gjør oss svak på å motta verdier. Mottar man verdier har de fleste en slik samvittighet som 

gjør at man får et behov for å gjengjelde dette. På den måten vil man ved å gjøre met andre det 

man vil at andre skal gjøre mot deg få en selvforsterkende effekt.  

I Odd Fellow starter alle med ordene «en fremmed er kommet her inn. Grip han». Dette er 

starten på en vandring fra et punkt hvor man nesten bare har demografiske holdepunkter på 

vår nye bror. Gjennom vandringen gjøres man kjent med de verdier Odd Fellow representerer, 

en prosess som ikke bare skjer inntil man har fått den høye sannhets grad, det er en 

evigvarende reise som handler om å gi videre og støtte opp om de verdier som er til nytte for 

logens beste.  Det er fellesskapet om disse verdiene basert på som skaper et fellesskap. Sentralt 

står verdien om å gjøre mot andre det man vil at andre skal gjøre mot deg. Dette er dette som 

får brødre til å møte opp på møte etter møte nettopp for å føle den fristunden eller time-out 

fra livet der ute. På denne måten skaper vi en mini-samfunn basert på sunne verdier som bidrar 

til harmoni også ute i samfunnet. På den måten vil en Odd Fellow kunne være en fanebærer for 

sunne verdier i logen og for samfunnet for øvrig. 

Til slutt har jeg lyst til å avslutte med noen ord fra Arnulf Øverland  som jeg synes viktigheten av 

verdier og handlekraft. 

Det er en lykke i livet 

som ikke kan vendes til lede 

Det at du gleder en annen 

det er den eneste glede 

 

Det er en sorg i verden 

som ingen tårer kan lette 

Den at det var for sent 

da du skjønte dette 

Ingen kan resten av tiden 

stå ved en grav og klage 

Døgnet har mange timer- 

året har mange dage. 

         Stein Henriksen 


