
Odd Fellow Ordenens 200 års jubilæum  
markeres med  

Stor fest i Helle Hallen den 28. marts.  

Festen er arrangeret af Odd Fellow - logerne i Grindsted, Var-
de, Ribe, Esbjerg og Ringkøbing - 6 søsterloger og 6 broderlo-
ger. 
For 200 år siden, den 26. april 1819, blev Odd Fellow Ordenen i sin nuværende form stiftet i 
Baltimore, USA af en engelsk emigrant Thomas Wildey. Dermed startede en verdensomspæn- 
dende organisation.  

Odd Fellow Ordenen i Danmark har i dag ca. 12.500 medlemmer. Den første danske loge blev 
institueret i 1878 i København.    

Festlighederne i forbindelse med 200 års jubilæet starter i distrikt XII med et fællesmøde i 
Helle-hallen den 28. marts 2019. Alle ordenssøskende kan invitere familie, naboer, kollegaer 
med. Arrangørerne regner med et deltagerantal på 700- 800. Der er virkelig lagt op til en fest-
lig aften, med indlæg af Odd Fellow Ordenens Storsire, Erling Stenholt Poulsen, og journa-
listen Anders Agger samt underholdning ved Helge Engelbrecht m.fl. 

 

 



Stiftelsesdagen, den 26. april vil blive markeret ved, at alle danske loger – 94 søsterloger og 
110 broderloger - holder åbent hus, hvor interesserede kan få mulighed for at besøge en or-
densbygning og se og høre om det ordensliv, der udfolder sig her. Både lokalt og på landsplan 
vil der tillige på dagen blive doneret enorme beløb til forskellige humanitære formål m.m. Det 
drejer sig om flere millioner. 

Ordenens formål. 
Formålet med Ordenen i sin nuværende form er at belære medlemmerne om grundprincip-
perne for venskab, næstekærlighed og sandhed. Tilegnelsen af disse grundprincipper er vær-
difulde at have med sig, når man indgår i et samvær med andre. Det gælder samværet med 
familie, naboer, i foreningslivet og på arbejdspladsen. Ordenen er ikke som sådan en humani-
tær organisation, men et etisk humanistisk samfund, hvor medlemmer i konsekvens af deres 
løfter yder en humanitær indsats over for deres medmennesker, der er hårdt trængt i daglig-
dagen – blandt andet syge, ældre, børn og ensomme. Således et indre etisk formål og et ydre 
humanitært sigte. Ordenens symbol, de tre kædeled, som symboliserer Venskab, Kærlighed og 
Sandhed giver god menig. Der står handling bag ordene. Som ordensmedlem får man tillige 
adgang til et stort netværk af søstre og brødre, der ikke er begrænset af brancher, status, reli-
gion eller politik.  Dette nære fællesskab omkring logelivet giver ofte grobund for livsvarige 
venskaber. 
Igennem disse 200 år har levevilkårene og livsformerne ændret sig markant. Men grundprin-
cipperne for ordensarbejdet har fortsat stor betydning. Odd Fellow Ordenen er noget helt 
unikt og giver såvel kvinder som mænd i alle aldre et fast ståsted i en hektisk tidsalder.  

Arrangørerne er meget glade for, at netop Storsiren har takket ja til at deltage og holde et ind-
læg om Odd Fellow Ordenen 2019 og rigtig mange Odd Fellows har valgt at invitere gæster 
med for at støtte op om arrangementet i Helle Hallen, Årre.  

Jubilæet giver tillige Ordenen god anledning til at informere mere om dens virke på flere ni-
veauer.  

 

 

 

 


