
VIÐ ERUM

ODDFELLOW
í Oddfellowreglunni er fólk á öllum aldri 

og úr öllum stéttum þjóðfélagsins.

Fjöldi Oddfellowa á Íslandi

er um 4.000.

AÐ GANGA Í 
ODDFELLOW-

REGLUNA  
Til að verða Oddfellowi þarftu að vera 

lögráða og fjárhagslega sjálfstæður. 

Félagsgjöld standa straum af rekstri 

Oddfellowreglunnar og regluheimila. 

Hluti þeirra fer einnig í líknarstarf. 

Ef þú þekkir engan Oddfellowa og 

hefur hug á að gerast félagi, getur 

þú haft samband við 

skrifstofu Oddfellowreglunnar á 
www.oddfellow.is

ODDFELLOW
HEIMILIN 

Reykjavík, Vonarstræti 10 Vestmannaeyjar, Strandvegur 45

Akureyri, Sjafnarstígur 3 Hafnarfjörður, Staðarberg 2 - 4

Akranes, Kirkjubraut 54 - 56 Selfoss, Vallholt 19

Egilsstaðir, Fagradalsbraut 25 Sauðárkrókur, Víðigrund 45

Reykjanesbær, Grófin 6 Ísafjörður, Aðalstræti 35

Útgefandi:
Stórstúka hinnar óháðu Oddfellowreglu á Íslandi

2019

Upplýsingar 
um félagaaðild 

www.oddfellow.is

200 ára afmæli
Oddfellow

https://on.frame.io/SXpGtTdb 

Oddfellowheimilin á Íslandi eru öll í okkar eigu 

og lítum við á þau sem okkar annað heimili.



Einkunnarorð okkar eru:

VINÁTTA
KÆRLEIKUR

SANNLEIKUR
Við störfum í bræðrastúkum 

og Rebekkustúkum. 

Við hittumst reglulega á fundum 
þar sem ákveðinni dagskrá 

og siðareglum er fylgt. 

Utan funda stundum við öflugt 
félagsstarf sem er mismunandi á 

milli stúkna.

Við gerum allt 
af heilum hug
Starfstími stúkna er frá miðjum 
september fram í miðjan maí. 

Stúkufundir eru ýmist vikulega 
eða hálfsmánaðarlega.

Á stúkufundum gilda ákveðnar 
reglur og hefðir um klæðnað. 

 
Með starfi okkar styðjum við 
samfélagið sem við búum í. 

Við látum gott af okkur leiða, án 
þess að vænta einhvers í staðinn. 

Það teljum við einn besta 
eiginleika í fari sérhvers manns.

UPPHAF 
ODDFELLOW

Elstu rituðu heimildir um 

Oddfellowregluna eru frá árinu 1537. 

Thomas Wildey stofnaði 

Stúku nr. 1, Washington, 

í Baltimore, árið 1819. 

Oddfellowreglan á Íslandi er grein 

af þeim meiði reglunnar sem 

þar var settur á stofn.

Upphaf Oddfellowreglunnar á 

Íslandi má rekja aftur til 1. ágúst 

1897 þegar Stúka nr. 1, Ingólfur, 

var stofnuð í Reykjavík.

Vissir þú að á árinu 2018 styrkti Oddfellowreglan góð málefni um 

að meðaltali rúmar 400.000 krónur á dag eða 148 milljónir á ári. 
Vissir þú að viðbygging við hús Ljóssins var gjöf frá Oddfellowreglunni? 


