
 

Mester fejrer jubilæum sammen med 

logen 

10. marts 2018 

 
 
Frimurerlogen Orion's nuværende mester, Eskild Lauritsen, har selv været med i alle 25 
år. Privatfoto  
 
Logen Orion fejrer mandag sit 25 års jubilæum med en stor donation til samfundets 
svageste 
 

DEN 13. marts er det 25 år siden, at Logen Orion blev oprettet. Det skete ved 

en deling af Logen Sirius og af pladsmæssige hensyn, siger logens 

nuværende mester Eskild Lauritsen. 

Pladsforholdene var efterhånden blevet for trange, og en anden årsag var, at 

brødrene gerne ville fremme laugsfrimureriet i Silkeborg. 

De to loger blev enige om at dele ejerskabet af Frimurerhuset, som er 

beliggende Skolegade 46 i Silkeborg. Frimurerhuset er i øvrigt gennem årene 

blevet renoveret og ombygget, så det i dag står som en flot vedligeholdt 

logebygning. 



- Logen Orion er organiseret under Det Danske Frimurerlaug af Gamle Frie 

og Antagne Murere (DDFL), som praktiserer frimureri efter det engelske 

system med tre grader. Dette system praktiseres og er udbredt over det 

meste af verden. Det engelske frimurersystem har netop i 2017 fejret 300 års 

jubilæum for oprettelsen af den første storloge i London, siger Eskild 

Lauritsen, der selv har selv været med i alle 25 år. 

Han oplever, at brødrene fra første færd har lagt sig i selen for at videreføre 

Frimurerlaugets gamle traditioner og ritualer, som i dag udføres med stor 

nøjagtighed og akkuratesse til stor glæde for egne brødre, men i lige så høj 

grad for logens besøgende gæster. Ligeledes har enhver siddende mester og 

dennes embedsmænd sørget for spændende arbejdsplaner, som til 

stadighed har gjort det interessant for brødrene at deltage i logearbejdet. 
 

30.000 kr. til velgørenhed 

I jubilæumsåret tæller logen 39 medlemmer, men der er plads til flere. 

- Logen har vokset sig stærk til en harmonisk loge, hvor brødrene trives og er 

meget aktive omkring logens arbejde. Men der er altid plads til flere 

interesserede. Så er man interesseret, er man velkommen til at kontakte os, 

siger Eskild Lauritsen. 

I anledning af jubilæet har logen udgivet et jubilæumshæfte, som efter 

jubilæumsdagen vil være at finde på logens hjemmeside. 

Hvert år giver logen de i årets løb indsamlede midler til velgørenhed i 

lokalområdet. I gennem årene er donationerne altid blevet målrettet mod 

samfundets svageste. 

I anledning af jubilæet er det lykkedes for Logen Orion at give et 

ekstraordinært beløb på 30.000 kr. 

20.000 kr. går til Friheden, der er Silkeborg Kommunes tilbud til misbrugere, 

der er blevet ædru og stoffri. 

De sidste 10.000 kr. går til Kirkens Korshærs Familiearbejde, der er et tilbud 

om støtte, omsorg og netværksskabende aktiviteter for socialt udsatte 

familier. Familiearbejdet har udgangspunkt i »Børnehjørnet« på Nørretorv i 

Silkeborg. 

De to foreninger vil få overrakt pengene ved et arrangement på logens 

jubilæumsdag, hvor der også vil være besøg af Laugsmesteren, 

Provinsialmesteren samt indbudte mestre fra nabobyernes laugsloger. soso 

 


