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Odd Fellows Logegå
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Boxvägen 4, Broböle

ODD FELLOW

LOGEGÅRDEN

Odd Fellow Orden är en religiöst och politiskt
obunden världsomfattande organisation, som
har verkat i vårt land sedan år 1925.
Som de flesta ordnar har Odd Fellow Orden
sitt ursprung i skråväsendet och
hantverksgillen i det medeltida England. Olika
yrkeskategorier tillhörde skråsystemet, som
inte enbart värnade om yrkesskicklighet utan
också hade en social funktion genom att hjälpa
och stödja sina medlemmar.

Huset, uppfört 1939 var ursprungligen en
ladugård och var i förfallet skick då fastigheten
med tomt i september 1984 köptes av Logen 10
Sibbesborg, Rebeckalogen 10 Ylva och
Föreningen Veronica i Sibbo. Dessa bildade
fastighetsbolaget Logegården Ab. Ett nästan tio
år långt arbetspass hade börjat!
Den 13. mars 1993, efter totalt 10500
talkotimmar, invigdes den nya samlingslokalen
omfattande 700 m2.

Du har säkert åkt förbi
Logegården vid Boxvägen, invid
Söderkullavägens korsning och
undrat vad den f.d.
ladugårdsbyggnaden används till.
Det vill vi informera om i denna
broschyr.
Kanske du blir en av oss?

VAD ÄR ODD FELLOW ORDEN?

ODD FELLOW – ETIK
Odd Fellow Orden vill under mottot ”VänskapKärlek-Sanning”, symboliserade av de tre
länkarna, verka för främjande av
medmänsklighet och en på tolerans och
förtroende byggd gemenskap mellan
människor. En fast känsla av samhörighet ger
oss möjligheter till vidgade insikter och på
samma gång nya dimensioner i vårt liv.
Medlemmarna i Odd Fellow Orden är beredda
att arbeta med sin egen utveckling och gradvis
erhålla undervisning om Ordens syften och
målsättningar.
När våra förfäder formade Odd Fellows
grundsatser talade de om
•
Att besöka de sjuka
•
Att hjälpa de nödställda
•
Att begrava de döda
•
Att uppfostra de föräldralösa
Trots att den sociala funktionen i dag
övertagits av välfärdssamhället och
försäkringsväsendet tillämpas dessa budord av
Odd Fellows när det gäller det vardagliga
stödet och den idividnära omsorgen.

BRÖDRALOGER OCH
REBECKALOGER
De lokala föreningarna under Stologen i
Finland benämns loger.
Inom Odd Fellow Orden finns både brödraoch systraloger. Systrarna kallas Rebeckor.
I Sibbo verkar på svenska
Logen 10 Sibbesborg, instituerad 1963 och
Rebeckalogen 10 Ylva, instituerad 1978.

VAD HÄNDER I EN LOGE?

HUR BLIR MAN MEDLEM?

Logen 10 Sibbesborg sammanträder två
gånger i månaden, andra och fjärde tisdagen.
Sammanträdena sker med stil och värdighet.
Logen leds av en Övermästare som har det
yttersta ansvaret för logens verksamhet. Vid
vissa sammanträden sker invigning av nya
medlemmar eller befordring till högre grader.
Inspirerande föredrag är en del av en
gemytlig Odd Fellow kväll, som avslutas med
otvungen samvaro och brödramåltid.
Politik och religion är uteslutna
samtalsämnen under våra sammanträden.

Odd Fellow Orden är inte en hemlig Orden,
men en sluten Orden. Medlem kan man bli på
rekommendation av en Ordensmedlem.
Vanligen blir man kontaktad av en medlem,
men det kan även ske i motsatt riktning, så att
intresserade kontaktar oss.

Dessutom ordnar logen, ofta tillsammans
med Rebeckalogen Ylva, olika fester och
samkväm till vilka familjemedlemmar och
vänner är välkomna.

Att vara Odd Fellow är en livsform - ett sätt
att leva och förhålla sig till sina
medmänniskor - som vi hoppas skall
intressera dig och berika din tillvaro.
Välkommen att bli en av oss Odd Fellows!
Mer information hittar du på logens hemsida:
www:sibbesborg.fi
och Storlogens hemsida: www:oddfellow.fi

Finskspråkiga loger i Sibbo är
Loosi 40 Sipoonhovi och
Rebekkaloosi 38 Emilie Topelius,
vilka numera är delägare i Logegården Ab.

HJÄLPVERKSAMHET
Odd Fellow Orden bedriver hjälpverksamhet
och hjälper nödställda genom olika fonder,
t.ex. genom Stiftelsen för Odd Fellows
Barnfond.
Logen 10 Sibbesborg har dessutom en egen
fond för humanitär verksamhet samt genomför
andra stödprojekt.

Sommarfesten på Logegården är en populär
tillställning bland logens vänner. Grisen fick ge vika
för kräftor sommaren 2014

Logen 10 Sibbesborg r.f.
PB 10, 04131 SIBBO

