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Logen Orion havde den 11. marts 2013 officielt besøg af HÆ LM John Engler.  

 

 

Besøget havde længe været LMs ønske, men nu var anledningen den, at Logen Orion fejrede sin 20 års 

stiftelsesfest, som er den 13. marts 2013. Logens mester og alle brødrene havde lagt sig i selen for, at 

aftenen skulle blive en stor oplevelse for alle. 

Efter en velkomstdrink kaldte logens ceremonimester til aftenens arbejde. De fremmødte 

provinsialembedsmænd blev hyldet på behørig vis, og derefter forlangte LM adgang til logen. Efter den 

ceremonielle indgang overtog LM stolen for at holde et kort indlæg, som omhandlede Logen Orions 

historie. LM glædede sig over at kunne konstatere, at Logen Orion er en loge i god gænge med fremgang og 

harmoni. 

Herefter overlod LM stolen til ÆM Br. Kurt Hjortshøj for at lede aftenens arbejde, som bestod i, at Br. Kim 

Steffensen holdt et kort indlæg. Br. Kims indlæg omhandlede logelivet som en helle i det profane liv. Et 

sted, hvor der for en kort stund kan stoppes op og tænkes over hverdagens travlhed.  

Derefter fik Æ Br. Anders Bendsen ordet for at holde sit indlæg, der omhandlede logens oprettelse og de 

første år frem til i dag, hvor Logen Orion er en stærk og velfungerende og ikke mindst en harmonisk loge. 

Æ Br. Anders er i dag logens ældste broder, og han var en af hovedkræfterne, da Logen Orion skulle 

oprettes i 1993. Æ Br. Anders var ligeledes stærkt medvirkende til, at logen blev bevaret under Den Danske 

Frimurerlaug, hvilket i dag er til stor glæde for alle brødrene.   

Efter logearbejdet blev brødrene indbudt til at tage plads i banketsalen, hvor der som sædvanligt blev budt 

på et godt brodermåltid. Særligt festligt var bordet pyntet, da en af logens egne brødre havde fremskaffet 

en speciel jubilæumsøl. 

De brødre, der blev hyldet ved det lange bord, takkede for hyldningen. De gav også udtryk for, at det var en 

stor glæde at besøge Logen Orion, fordi de kunne mærke det store engagement og den glæde, hvormed 

brødrene udførte deres arbejde. 

Så de 53 brødre, hvoraf der var 25 gæstende brødre, havde alle en dejlig aften, en aften, som alle kan se 

tilbage på med glæde. ÆM Br. Kurt Hjortshøj rettede i sin tale en stor tak til alle de brødre, der havde stået 

for arrangementet.  

 



 

 


