
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere om Odd Fellow Ordenen på: 
 

www.oddfellow.dk 
 

 
Læs evt. mere om logen, vores historie og 

aktuelle nyheder på hjemmesiden: 
 

https://hiort-lorenzen.oddfellow.dk 
 
 

 
Kontakt logens overmester på: 

 
OM59@hiort-lorenzen.oddfellow.dk 
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Odd Fellow Ordensbygningen i Haderslev 
Jomfrustien 38A 

ODD FELLOW ORDENEN  

 

 

 

 
 

Odd Fellows… 

 
.. er også humanitært arbejde og støtte 

via donationer f.eks. forskerpris til dan-

ske læger, oprettelse af Odd Fellow Bør-

nefond, Grønlandsfond og Odd Fellow 

Hospicefond, støtte til trængende og 

foreninger i lokalområdet, støtte til – og 

deltagelse i Stafet for Livet.  

Odd fellows besøger syge og en-

somme brødre o.m.a. Vi siger … 

 

 

 

BRODERLOGE NR. 59  
HIORT LORENZEN HADERSLEV 



  

I Danmark er der 107 broderloger og 93 søsterloger 
med et samlet medlemstal på ca. 12.000 menne-
sker. 

Den moderne Odd Fellow Orden, vi i Danmark hører 
til, benævnes The Independent Order of Odd Fellow 
forkortet til I.O.O.F. Den orden vi kender i dag, blev 
stiftet for mere end 200 år siden i Baltimore USA. 
 

Logen blev stiftet den 13. september 1925. 

Broderloge nr. 59 Hiort Lorenzen har adresse på 
Jomfrustien 38A i Haderslev, sammen med broder-
loge nr. 94 Hertug Hans og søsterloge nr. 19 Alex-
andra. 

Ordensbygningen på Jomfrustien i Haderslev blev 
opført af tidligere logebroder bagermester H.C. 
Andersen. 

Vi er pt. ca. 70 brødre i broderloge nr. 59 Hiort Lo-
renzen. Vores alder ligger mellem 45 og 95 år. So-
cialt og kulturelt repræsenterer vi hele det danske 
samfund, hvilket betyder, at vi værdsætter venskab 
og samarbejde på tværs af alle skel. 

For at blive Odd Fellow skal du være myndig, have 
et godt omdømme samt ordnede økonomiske for-
hold. 

Da Odd Fellow Ordenen ikke kan betragtes som en 
forening, som du blot kan melde dig ind i, skal du 
have en forslagsstiller, gerne et medlem som kender 
dig godt, og som mener, at ordenslivet vil være no-
get for dig. 

Kender du ikke umiddelbart en Odd Fellow, er du 
velkommen til at kontakte logens overmester og hø-
re mere om muligheden for optagelse. 

Betragt det som en anerkendelse at blive opfordret 
til medlemskab af Ordenen. 

En logeaften er delt op i to dele, et logemøde, der le-
des af den valgte overmester, og en selskabelig del, 
der ledes af den valgte undermester. 
 
Logemødet starter kl.19.30 i logesalen. Mødet kan 
have forskelligt indhold, og afvikles efter en fast dags-
orden, der er fælles for alle landets loger. 
 
Vi sætter samværet og fællesskabet meget højt og 
derfor samles vi efter hvert logemøde i selskabs-
lokalet til hyggeligt samvær med fællesspisning, sang 
og evt. foredrag. Vi inviterer ofte vores ledsagere med 
til logeaftener med foredrag eller anden aktivitet.  

Ved almindelige logemøder er påklædningen mørkt 
tøj, hvid skjorte og slips. Ved festlige lejligheder er på-
klædningen kjolesæt. 
 

Ordenens formål er at udbrede venskabets, kærlig- 
hedens og sandhedens grundprincipper mellem men-
nesker. 
De tre ringe, som ses overalt på Odd Fellow logernes 
bygninger, kaldes “De tre kædeled” og symboliserer 

 

 

VENSKAB—KÆRLIGHED—SANDHED 

Odd Fellow Ordenen er ikke et hemmeligt samfund. Vi 
fortæller gladeligt og gerne om vort formål og virke. 
Vælger du at blive medlem, vil du opleve et unikt ven-
skab og et fantastisk socialt netværk. Vores motto er 
altid:  

Vær mod andre, som du ønsker, de 
skal være mod dig og dine! 


