Frågor och svar

Logen nr 117 Gustaf V

Vad är en Orden?
De flesta ordnar har sitt ursprung i medeltidens
skråväsende och hantverksgillen. En Orden är en
sammanslutning av människor med ett gemensamt
intresse och där det samtidigt förekommer en viss
slutenhet.

Konung Gustaf V var vid logens bildande Odd
Fellowordens högste beskyddare i Sverige. Han
hade en mycket lång regeringstid bakom sig och
skulle snart fylla 90 år. Inom föreningen väcktes så
förslaget, att logen skulle uppkallas efter kungen. Så
blev det. Kungen gav sitt samtycke och logen
instituerades på hans 90-årsdag den 16 juni 1948.

Vad gör Odd Fellow Orden?
Ordens syftar till att fördjupa medlemmarnas
medmänskliga egenskaper och utveckla den
mänskliga karaktären. Odd Fellow Orden bedriver
dessutom en stor humanitär verksamhet i form av
olika biståndsprojekt.

ODD FELLOW
Logen nr 117 Gustaf V

Vad kan Odd Fellow Orden ge?
Genom en djup social gemenskap, som bygger på
uppriktig vänskap, kan medlemmarna få en ny
dimension och mening med sitt liv. Vi kallar ibland
Orden för en "högskola för den mänskliga
karaktären".
Är Odd Fellow en hemlig orden?
Nej det är en sluten orden.
Hur blir man medlem i Odd Fellow Orden?
Genom att du blir kontaktad av en som redan är
medlem eller du kanske redan känner någon som är
medlem och tar själv kontakt för ytterligare
information.
Är det dyrt att vara medlem i Odd Fellow?
En medlem i vår Orden betalar en månatlig
medlemsavgift, som hos oss är strax över 100 kr..
Utöver detta betalar du en engångsavgift vid de
tillfällen du tilldelas en grad inom Orden. Den
gemensamma måltiden, som alltid avslutar ett
logemöte, betalas också av den enskilde
medlemmen.

Logen nr 117 Gustaf V är Norrköpings största
brödraloge med ca 160 medlemmar.
Varje år håller vi två God Vänaftnar, där man
kan få vara med och dela glädjen för en kväll
bland bröderna.

Och som kanske leder till att du också vill
bli medlem?

Odd Fellow Logen Nr 117 Gustaf V
Vattengränden 9, 602 22 Norrköping
Hemsida: www.oddfellowlogen117.org
E-post: b-117@oddfellow.se
FB: Odd Fellow logen 117 Gustaf V Norrköping

Vår vilja:
”Bröderna i loge nr 117 Gustaf V har en helig
vilja att sunt förnuft och verklig brodersanda
skall råda. ”

Vad är Odd Fellow?

Odd Fellow Ordens ursprung

Logen nr 117 Gustaf V

Odd Fellow Orden är en religiöst och politiskt
obunden, världsvid organisation med gamla
traditioner. Norden är sedan länge Odd
Fellows starkaste fäste och Sverige intar en
ledande ställning. Här verkar flera än 270
brödra- och rebeckaloger, med sammanlagt
över 40 000 medlemmar.

I alla tider och hos alla folk, som nått en tillräckligt
hög kulturutveckling, har det alltid funnits ideella
sammanslutningar för högre ställda mål.

Vad gör vi under verksamhetsåret?
Vi träffas varannan torsdag i Ordenssalen där vi håller våra sammanträden. Ibland är det
extra festligt när vi håller en gradgivning eller
firar att någon blir veteran.

En betydande humanitär verksamhet bedrivs
av den svenska rörelsen. Årligen delas miljoner
ut till olika humanitära ändamål. Ett av
organisationens mål är att sprida vänskapens,
kärlekens och sanningens grundsatser bland
alla medmänniskor.
Odd Fellow Ordens mål och mening:

•
•
•
•

att sprida Vänskapens, Kärlekens och
Sanningens grundsatser bland våra
medmänniskor
att undervisa dem om Guds kärlek och
kärleken till nästan
att lära dem att bara ord inte är tillräckligt
utan att våra lärdomar måste omsättas i
praktisk handling
att var och en efter sin förmåga kan bidra
till mänsklighetens utveckling.

Bakgrunden till ordet ”Odd Fellow” inom vår
Orden råder delade meningar om. En grupp menar
att det betyder edsvurna vänner där ordet Odd
härstammar från det ålderdomliga engelska
uttrycket ”ad and wed”, alltså förtrogna och
edsvurna och inte Odd i betydelsen udda. Andra
menar att det fanns arbetare som inte kunde
inlemmas i det normala skråväsendet, de som stod
utanför och betraktades som övertaliga eller udda
och därav ordet Odd. Som kuriosa kan nämnas att
romarna redan under första århundradet e. Kr.
hade sociala sammanslutningar för sammankomster
och inbördes hjälp vid t. ex. begravningar som gick
under den latinska motsvarigheten till benämningen
”Oddfellowship”.
Ordens grundare

Vår Orden står öppen för alla människor,
oavsett ursprung eller religion, Odd Fellow
Orden har fyra budord, som varje medlem har
att svara upp till:
•
•
•
•

Att besöka de sjuka
Att hjälpa de nödställda
Att begrava de döda och
Att uppfostra de föräldralösa

Thomas Wildey
f. 15.1.1783
d. 19.10.1861

Thomas Wildey var vagnsmed
till professionen och
övermästare i ett par loger i
England. På grund av dåliga
tider emigrerade han till
Amerika och saknade då sina
Odd Fellowbröder.
Han lyckades där finna några
likasinnade och den 26 april
1819 kunde han tillsammans
med dessa bröder instituera
logen nr 1 Washington i
Baltimore, på värdshuset
"Seven Stars", som blev första
hemvist för Orden.

Efter gradgivning samlas bröderna till festmåltid i
bankettsalen. Vid ett vanligt ordinarie sammanträde
däremot fylkas vi under lättsamma former till
brödramåltid nere i klubben. Här bjuds ibland på
information eller föredrag om aktuella spörsmål.
Ibland umgås vi bara och kallar det för "pratkväll".
En gång under året är det "veteranernas afton" och i
december stort julbord och festlig julauktion.
Seniorklubben möts till gemytlig samvaro en gång i
månaden. Barnjulfesten samlar många gamla och
unga. I december far vi med våra nära och kära ut
till Vikbolandet för vår egen adventshögtid i Östra
Stenby kyrka med efterföljande "Kura Skymning"samvaro i bygdegården. En fin tradition i vår loge.
Vår damklubb stöttar och stöder oss på alla sätt.
Damerna träffas själva varje månad. Logens årsdag
firar bröderna och damklubben tillsammans. En
lördagskväll i oktober arrangeras gemensam fest.
Logen har regelbundna utbyten med våra
vänortsloger i Danmark och Åland, Finland.
Vi vårdar omtanken om våra logebröder. Till den
broder, som rapporteras sjuk, undertecknar vi alla
under kvällen en Krya-På-Dig-hälsning, som
överlämnas snarast möjligt. Brödragåvan, som
Gustaf V-bröderna finansierar, överlämnas till de
efterlevande efter en avliven broder.
Lördagen före 1:a advent besöker vi något
äldreboende i Norrköping, där vi försöker glädja de
gamla och sjuka med kaffe, tårta och underhållning.

