Ansökan om inträde i Orden och Loge

Till

Sedan jag informerats om Odd Fellow Ordens allmänna syften och de krav som Orden
ställer på sina medlemmar och då jag anser det vara en god och föredömlig gärning att efter
bästa förmåga arbeta i människokärlekens tjänst, anhåller jag om att bli invigd i den
Oberoende Odd Fellow Orden och upptagen som medlem i logen.
Jag tror på ett Högsta Väsende, världsalltets skapare och upprätthållare.
Jag är folkbokförd i Sverige och står ej under förvaltarskap enligt föräldrabalkens regler
samt har aldrig begått brott av sådan art, att jag därigenom kan bedömas vara ovärdig
medlemskap i Orden.
Jag har blivit upplyst om, att vad jag nu eller senare lovar icke står i strid med min tro på
ett Högsta Väsende, mitt fosterland, min familj och mig själv. Jag lovar därför, att vid
upptagning i Orden underteckna omstående försäkran.
Jag försäkrar, att alla här av mig lämnade uppgifter är sanna och riktiga.
En medlem av Orden föreslår mig till inträde i logen. Dessutom hänvisar jag till nedanstående
referenser.
Mitt fullständiga namn
Mitt födelsedatum
Jag har tidigare ansökt om inträde i loge nr

eller föreningen nr

av Orden

(återtagen ansökan anses som ingiven).

Medlemskap i annat ordenssällskap
Jag är sedan år

bosatt på:

Gatuadress
Postnr

Postort

Medlem, som i sin inträdesansökan uppsåtligen har lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter,
kan uteslutas ur Orden.

Personuppgiftslagen
Jag är medveten om, att de uppgifter och det foto, jag lämnar till Orden,
kommer att registreras på datamedia, om jag blir medlem.
Jag medger att uppgifterna nedan markerade med X får publiceras på Ordens webbplats.
Namn & foto
Endast namn
Endast foto

Ort

Datum

Sökandes underskrift
1120_2016-02_v500
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Eventuella referenser (namn och adress):
1

Tel

2.

Tel

Jag känner personligen sökanden och anser att vederbörande äger en god karaktär och är värdig
medlemskap i Orden. Jag vitsordar omstående uppgifter samt föreslår att sökanden inviges i Orden
och upptages som medlem i logen.

Ort

Datum

I Vänskap Kärlek Sanning

Fadder – Underskrift

Namnförtydligande:

FÖRSÄKRAN

(undertecknas först i samband med invigningen)

Jag försäkrar på tro och heder
att

jag blivit underrättad om att Odd Fellow Ordens allmänna syften är att bland människorna sprida vänskapens,
kärlekens och sanningens grundsatser, att styrka dem i kärleken till nästan samt att låta dessa lärdomar
utvecklas till handling, för att i sin mån bidraga till att människosläktets allmänna förhållanden därigenom
förbättras och fullkomnas

att

jag skall efterkomma de lagar och föreskrifter, som nu eller framledes gäller för Odd Fellow Ordens svenska
jurisdiktion

att

jag icke skall dra någon tvist rörande medlemskap inom Orden inför domstol eller annan myndighet

att

jag för envar utomstående skall strängt hemlighålla Ordens tecken, lösenord, ritualer och vad i övrigt angives
tillhöra Ordens oskrivna verk

att

jag, om jag, frivilligt eller tvungen, utträder ur Orden, omedelbart skall till logen återlämna allt, som blivit
mig anförtrott, såsom böcker, regalier, hederstecken och liknande, och förordnar jag, att denna förpliktelse
även skall åvila mina efterlevande, om jag vid mitt frånfälle är medlem av Orden.

Denna min försäkran är bindande för all min tid, även om mitt medlemskap i Orden av en eller
annan anledning upphör.

Ort

Datum

Sökandes underskrift (ovan dag)

Bevittnas:
Protokollsekreterare

Ex Övermästare:

Fylls i av Logen
och tillförs Ordens
medlemsregister
efter invigning

Föredragen i logen:
Balloterad:
Invigd:

Anvisningar
Lämnas in tillsammans med Matrikeluppgift, blankett 1121
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Ansökan om inträde i Orden och Loge
- Bilaga Matrikeluppgift

Från *
B.
PERSONALIA
1. Mitt fullständiga namn (tilltalsnamn med VERSALER) *

2. Födelsedat *

3. C/o

4. Mitt yrke

5. Adress bostad *

6. Postnr *

7.Postort *

10. Postnr

11.Postort

14. Postnr

15.Postort

8. Land (annat än Sverige) *
9. Adress arbete

12. Land (annat än Sverige)
13. Adress annan (tex sommarstuga, etc)

16. Land (annat än Sverige)
17. Telefon bostad *

18. Telefon mobil *

19. Telefon arbete

20. Telefon annan (tex sommarstuga etc)

21. Telefon fax

22. Skype (motsvarande)

23. E-post *

24. Soft *

25. Min fadders namn *

26. Jag invigdes i vår loge *

I.
INFO TILL EV TEXT I MEDLEMSBLAD, ETC (frivilligt – men bjud gärna på dig själv!)
1. Gift/sambo med / singel

2. Antal barn

Ja

3. Barnens namn
4. Företagets namn, där jag nu arbetar

5.Började arbeta där

6. Mina intressen

7. Övrigt, som jag vill berätta

Anvisningar
Lämnas tillsammans med inträdesansökan blankett 1120.
* = obligatoriska uppgifter.
Efter invigning registreras uppgifterna av logen i Ordens medlemssystem och behandlas enligt PUL.
1121_2016-02_v500

Nej

