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   Sommerhilsen
   fra OM 
    
Så gik den første periode for mig som Ord-
førende Mester. Selvom det kun er godt et 
par måneder jeg har fungeret, er det vel 
naturligt at se tilbage og tænke med stor 
taknemlighed på den massive støtte jeg har 
fået af jer, mine brødre.

Som jeg nævnte i min installationstale i 
januar, er embedet som Ordførende Mester 
ikke noget der klares alene, så uden jeres 
hjælp og dygtige velfungerende embeds-
mænd vil det aldrig kunne lykkes.

Den forgangne sæson har på mange måder 
været begivenhedsrig. Vi har optaget 7 
nye brødre i vor broderkæde. Et vigtigt og 
dejligt arbejde der jo skal til for at vor loge 
fortsat kan blomstre og som er fundamen-
tet for en arbejdende Skt. Johannes Loge. 
Mange dygtige instruktører har beriget os, 
som også i aften, ved at dele deres frimure-
riske viden med os. 
De af årets begivenheder der for mig har 
været skelsættende er først og fremmest 
valget i november, hvor I mine brødre så 
massiv bakkede op om mit kandidatur til 
Ordførende Mester og derefter installa-
tionen den 19. januar. En så stor og smuk 
oplevelse, at den med store typer er blevet 
indskrevet i min mindernes bog. Og så er 
det dejligt at se det store fremmøde, der har 
præget vore logeaftener. Det giver en sam-
hørighed vi nødig vil være foruden. Udover 
et stort fremmøde af egne brødre har vi 
været begunstiget med mange besøgende 

brødre fra andre loger, hvor igennem nære, 
om ikke venskaber, så i hvert fald gode be-
kendtskaber er opstået.

Vort sangkor, som begunstiger os med deres 
sang, som også i aften, ved de højtidelige 
lejligheder der er i løbet af logeåret, vil jeg 
gerne rette en stor tak til. Mange besøgende 
brødre misunder os dette, at have et så stort 
og kraftfuldt kor. 

Jeg vil ligeledes gerne benytte lejligheden 
til at takke Aktivudvalget, der utrætteligt 
har udført et stort arbejde med at skaffe 
nye led til vor broderkæde. Ligeledes en 
stor tak til bygningsudvalget der nidkært 
vogter over vor logebygnings ve og vel. I 
denne sommer er der ingen større arbejder 
der skal udføres, så de af jer mine brødre, 
der gennem årene så beredvilligt har stillet 
deres arbejdskraft til rådighed, får lov til at 
hvile ud indtil næste større bygningsopgave 
melder sig.
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Nu lukker logen så sin port for de næste 5 
måneder, men kalder igen den 5. september, 
hvor vi mødes til gudstjeneste i Klosterkir-
ken med efterfølgende frokost her i logen. 
Dette skulle gerne være begyndelsen på 
en fremtidig tradition inden logens reelle 
arbejde påbegyndes, som i år er den 7. sep-
tember.

Derfor vil jeg bede jer alle om, når vi nu går 
ud til en forhåbentlig solrig og varm som-
mer, at gå med fred, at enighed og glæde 
må ledsage os på vore veje og at vi der må 
udbrede de dyder vi her har lovet at give 
eksempel på.

Jeg vil, sammen med vor tidligere Ord-
førende Mester Jørgen Clausen, som jeg 
jo har delt logeåret med, og som i aften 
repræsenterer vor loge ved installation af 
ny Ordførende Mester i Skt. Johanneslogen 
Fraternitas i Fredericia, ønske for jer alle, 
mine brødre, at I sammen med dem I holder 
af, må få en god og helsebringende sommer, 
så vi alle må mødes med fornyede kræfter 
til et nyt og spændende logeår.
Denne vor hilsen bekræfter jeg alene på 
begges vegne med 3 x 3 og 3 x vivant.

Jørn Nibe
OM

Som et nyt forsøg udkommer Concordia også elektronisk. I denne udgave vil der må-
ske være mulighed for at se fl ere billeder. Billederne kan også lægges ud i et galleri på 
Google. Læs det her: http://frimurer.org/concordia/concordia.htm

Redaktionen:
Carl V. Korup
Gyldenløvesvej 14, Tlf. 20 40 74 21
E-mail: cvk@vejlehs.dk

John Møller Nielsen
Fjordparken 368, Tlf. 75 63 00 70
E-mail: johnmoellernielsen@frimurer.org
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     Sommerhilsen 
     fra OB SFRI 
 

Mine kære brødre!

Når I læser disse linier er sensommeren 
over os, og snart går vi alle med fornem-
melsen: ”Hvor i alverden blev den af 
– sommeren ?” - Sådan går det hvert eneste 
år, vi starter med at nyde foråret, betages af 
den lysegrønne bøgeskov, og i haven ser vi 
fuglene der har travlt med at bygge rede. Vi 
nyder det, for alt ånder af liv. Men pludselig 
er det Sankt Hans, de lyse nætter er over os 
og før vi ser os om kan vi begynde at ane 
efterårets komme.

En søndag i maj, kort efter at vi havde slut-
tet logeåret lyttede jeg til radiogudstjene-
sten hvor præsten i sin prædiken fortalte om 
en bog som teologen Mogens Lindhart  har 
skrevet med titlen ”Ikonen med det evige 
liv”. Lindhart fortæller med en dybsindig-
hed uden lige, og dog så helt enkelt, om det 
sælsomme der kan ske når man står foran 
en ikon som dem vi kender fra den russiske  
kirke, og som ofte forestiller Kristus, som 
ved første øjekast tilsyneladende kikker 
lige på beskueren. Men hvis vi kikker or-
dentlig efter så ser vi at han faktisk kikker 
forbi os.  Og – siger Lindhart - det er fordi 
han kikker hen på ham der står bag os.  Ham 
vi i logen kalder for Hele Verdens Trefold 
Store Bygmester.

Mon ikke mange af jer i sommerens løb, 
hvor vi er færdedes ude i  den profane 
verden, og måske har oplevet en betagende 

solnedgang, en smuk sommermorgen eller 
slet og ret samværet med vore allerkæreste 
har følt ikke blot taknemmelighed, men 
også tryghed i visheden om at det godt at 
have en i ryggen, en man altid kan lide på. 

Jeg håber det - for det  er jo  blandt andet 
det vi vinteren igennem samles om i logen. 
Dette at lære at se storheden i det skabte, og 
dermed også i Skaberen.

Mine kære brødre – i de senere år har vi i 
Sophia Friderica oplevet en fantastisk op-
bakning omkring arbejdet. Ser vi i de mø-
destatistikker Provinciallogen laver så ser 
vi, at  netop vores loge er en af de loger som 
ligger allerbedst. Det glæder jeg mig over, 
for det må jo betyde at Sophia Friderica er 
et godt sted at være.

For det kommende semester er der lagt 
et godt program med dygtige instruktører 
– nogle kendte, og andre som kommer til 
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os for første gang. Og så kan vi se frem til 
at også 3 af vore egne brødre har taget mod 
opfordringen, eller skal vi sige udfordrin-
gen med at holde instruktion. 

Alle vil de ligge et stort arbejde i at formidle 
netop deres tanker omkring det spændende 
indhold i Andreasskiftet,  og det skal vi 
sammen glæde os til.
Jeg ser frem til – og glæder mig til – endnu 

    OM’s tale til
    sin installation
    den 19. januar

Viseste mester!
Samtlige mine brødre!

Så oprandt aftenen, hvor jeg har installeret 
mig som De Ni Forenede Hjerters Ordfø-
rende Mester. I sandhed en overvældende 
følelse. Mange følelser strømmer igennem 
mig. Glæde og stolthed, taknemlighed og 
overvældelse, men mest af alt ydmyghed. 
Selvom jeg nu har haft 2 måneder til at 
vende mig til tanken, er følelsen stadig 
overvældende og ydmygheden er på ingen 
måde blevet mindre.

Min første handling er at takke jer, mine 
brødre, for den meget store tillid I så mas-
sivt har vist mig ved at vælge mig til jeres 
Ordførende Mester. Et embede der er de 
færreste beskåret. Jeg kan love jer, at jeg 

et spændende, inspirerende og  givende 
semester, med et godt varmt og broderligt 
samvær i vores kære loge Sophia Friderica.

Indtil gensynet sender jeg jer alle mange 
varme og broderlige hilsner

Svend Pedersen
OB

vil gøre alt, hvad der står i min magt og 
alt, hvad jeg evner for at blive denne tillid 
værdig.
Lige fra mine første skridt hen over arbejds-
tavlen ved min optagelse, har jeg næret en 
dyb hengivenhed for vor loge og Den Dan-
ske Frimurerorden, som har bibragt mig 
mange store, betagende og meget smukke 
oplevelser.  

Vor loge har jeg altid betragtet som min 
loge. Og jeg ved, at også I, mine brødre, fø-
ler det på nøjagtig samme måde, at logen er 
VORES loge. Både logen og Ordenen skal 
der værnes om. Det er som et kært barn, et 
barn der både fylder og kræver meget af os, 
men som til gengæld giver tifold tilbage.

Vi ved alle, at børn skal passes og plejes, 
og have forældrenes fulde opmærksomhed, 
for ellers mistrives det og sygner hen. Dette 
må ikke ske for vort barn. Derfor skal det 
være mit inderligste ønske og mål, at bar-
net, logen, fortsat skal passes og plejes og 
derved blomstre i fuldt fl or, for derigennem 
at fremme et godt og givende logeliv for 
os alle både med alvor og humor. Alvor i 
vort arbejde, og humor ved det broderlige 
samvær.
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De Ni Forenede Hjerter har altid været 
kendt for et godt og smukt udført rituelt ar-
bejde, og for at være en loge med et varmt 
broderskab. Dette vil jeg gøre mit ypperste 
for at fastholde og endda gerne udvikle.
Mit mål for logen er ikke blot at være blandt 
de bedste, men at være den bedste.

Indenfor disse mure, befi nder vi os i en 
verden af ældgamle ritualer og symboler. 
Nogle symboler taler stærkere til os end an-
dre. De symboler der taler stærkest til mig 
er den rå og den kubiske sten. For mig er 
det meningen med det frimureriske arbejde. 
Den rå sten som det menneske vi er, og den 
kubiske som det vi burde være, det ideelle 
menneske, vel vidende, at intet menneske 
har formået at tildanne sig til den kubiske 
sten. 

Forleden dag havde jeg besøg af en nær ven 
og logebroder, der forærede mig netop en rå 

og en kubisk sten. Den rå sten var ikke en 
hvilken som helst sten, men en sten hjem-
bragt fra Josafats dal.
På det medfølgende kort, var der skrevet et 
lille vers, som jeg vil tillade mig at citere:

Mesteren gav mig et tegnebræt og en
kubisk sten som model,

bød mig at arbejde vinkelret, færdig
inden kvæld.

Måtte dagen da blive lidt lang, med 
ys under himmelens hvælv,

og måtte jeg blot komme rigtig i gang,
for den rå sten, det er jo mig selv.

Det er igennem disse symboler vi udvikler 
næstekærlighed og broderkærlighed.

Det er nemt at give udtryk for broderkær-
lighed, men det fordrer at vi ikke blot er det 
af navn, men også af gavn. Mozart, som 
selv var frimurer, skriver det så glimrende i 

Ordenens Stormester Hans Martin Jepsen holder tale.
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ypperste præsten Sarastros arie fra operaen 
”Tryllefl øjten”:

I disse hellige haller man kender
hævnen ej

En alvorsrøst der kalder; vig ej fra
dydens vej

Og høres den, da i hvert bryst
er salighed og himmelsk lyst

Brødrenes ve og vel ligger mig meget stærkt 
på sinde. Mit ønske er, at ingen broder, som 
af den ene eller anden grund, alder som syg-
dom, er forhindret i at komme i logen, skal 
føle sig glemt af deres loge, men tværtimod 
føle, at der bliver tænkt på dem.  

På samme måde skal vore nyoptagne brødre 
føle, at de bliver taget godt imod, bliver vist 
godt tilrette og derved føle sig trygge i bro-
derkæden.

De har netop været igennem prøvelserne 
ved optagelsen, med alt hvad det indebærer, 
for til sidst at blive omsluttet af broderkær-
ligheden. Den broderkærlighed der netop 
hersker her i logen, og som jeg vil gøre alt 
for at fastholde, bevare og forsvare.

Nu er det så mig, der skal løfte arven efter 
mange dygtige, kraftfulde og dynamiske 
Ordførende Mestre. Jeg er så heldig, at 
have ikke mindre end 4 Tidligere Ordfø-
rende Mestres øjne hvilende på mig. Ikke 
fordi det er nogen byrde, snarere tværtimod. 
Hvilken guldgrubbe af erfaring er ikke sam-
let hos disse 4 Gamle TOM. Jeg er sikker 
på, at hvis eller rettere når jeg får brug for et 
godt råd, vil de alle stille beredvilligt op.

For et øjeblik siden hørte vi hvilke pligter 
og forventninger der stilles til en Ordfø-
rende Mester. Man kan spørge sig selv, om 
noget menneske kan leve op til dette. Jeg 
skal forsøge at gøre det efter bedste evne. 
Men det gøres ikke alene, så uden brødre-
nes, jeres, hjælp og en god, dynamisk og 
velfungerende embedsmandskreds, vil det 
aldrig kunne lykkes.

Jeg beder Den Trefold Store Bygmester om 
at give mig kraft og styrke til at påtage mig 
disse forpligtelser, så det bliver til gavn for 
både logen og alle brødrene i De Ni For-
enede Hjerter.

Jørn Nibe
OM
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     9 FHJ´s
     Sangkor 

I februar 2011 kan vort kor fejre sit 25 
års jubilæum! Sangerbrødrene glæder sig, 
MEN kan godt se en fordel i at udvide del-
tagerkredsen! Har DU, min broder, der hol-
der af at synge og helst rimeligt rent: LYST, 
TID og ENGAGEMENT til at deltage i vort 
arbejde, ja, så er tiden inde! Koret starter 
arbejdsåret d. 23. august kl. 19.00! Læs 
venligst nedenstående og sangerbrødrene 
samt MD er forvisset om stor tilslutning:  

At synge er sundt… Man kan ikke være 
sur når man synger…

Forskere har dokumenteret dette på forsk. 
måder:

1.
At synge styrker immunforsvaret. Tyskere 
forskere har undersøgt blod fra amatør-
korsangere før og efter, de har sunget. 
”Efter sangen indeholdt testpersonernes 
blod et højere niveau af immunglobin A 
og cortisol, der har stor betydning for, at 

immunsystemet fungerer optimalt. Virknin-
gen forsvinder igen, hvis man ikke synger 
jævnligt.”

2.
Forskere fra fl ere lande har registreret at 
nye medlemmer af sangkor og sangfor-
eninger i løbet af ganske kort tid oplever 
en markant forbedret lungekapacitet, en 
langt bedre kropsholdning og et højere 
energiniveau. Sangere, der led af astma, fi k 
også langt mindre behov for medicinering 
end tidligere. De positive virkninger kunne 
måles helt ned på celleniveau.

3.
Psykologer, der har undersøgt, hvad det 
giver os psykisk, når vi synger, er kommet 
frem til, at regelmæssig deltagelse i orga-
niserede sangaktiviteter generelt medførte 
større selvtillid og et markant fald i antallet 
af depressioner samt en generel fornem-
melse af øget opmærksomhed og en mere 
positiv indstilling til livet.

Kontakt blot MD og hør nærmere!

I øvrigt på glædeligt gensyn/genhør!

Preben Egeholt
MD
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    Hjertestarter
    og kursus
    i førstehjælp
 

På sidste embedsrådsmøde blev det beslut-
tet at indkøbe en hjertestarter til ophæng-
ning i vores bygning i Havneallé.
Hjertestartere hænger efterhånden mange 
steder, også i fl ere logebygninger, idet 
hjælp ved hjertestop skal ske indenfor få 
minutter for at have effekt.  

Tanken er samtidig at sætte fokus på før-
stehjælp, idet 9FHJ og SFRI i den kom-
mende sæson vil afholde to mini-kurser i 
førstehjælp og brug af hjertestarter.  Ønsket 
er at så mange brødre som muligt uddannes 
i brugen heraf!
Yderligere oplysninger følger vedr. tids-
punkt og tilmelding til kurserne.

Holger Kjær
ABB

    Logematch
    i golf

St Martin - De Ni Forenede Hjerter
Denne match som i sin tid blev startet af  
St. Martins tidl. OM Peter Birch og 9 FHJ’s 
daværende CM Leif Sørensen, har ligget 
stille i et par år. På initiativ af OB Svend 
Pedersen og br. Henrik Munch fra Randers 
blev matchen igen taget op, og mandag den 
21. juni mødtes Randers og Horsens brødre 
på Horsens Golfklubs bane for at dyste om 
den stor vandrepokal. Pokalen vindes af det 
hold der har den bedste gennemsnitlige sco-
re af alle deltagere fra hver loge. Pokalen 
har opholdt sig i Randers siden sidste match 
MEN den får efter dette års match plads her 
i Horsens, da Randers fi k et gennemsnit på 
24.0 og Horsens et på 29.2.
Der var (efter div. afbud) 11 randersbrødre, 

og 8 horsensbrødre, lidt færre deltagere end 
håbet.
Dagen var helt fantastisk vellykket, det fi ne-
ste vejr, der blev spillet noget godt golf (for 
Ove Steen’s vedkommend særdeles godt 
golf, 42 points og et nyt handicap) der blev 
hygget og gasset på bedste frimurervis. 
Vi mødtes til morgenkaffe kl. 8.00 og slut-
tede med frokost og præmieuddeling kl. 
14.30.
Der var meget fi ne præmier til de 12 bedste, 
skænket af venlige sponsorer fra Randers 
og Horsens.
Der var stor tilfredshed med arrangementet 
fra begge sider, ja det var en meget god og 
vellykket dag, i den særlige atmosfære der 
er mellem logebrødre.
Vi mødes i Randers næste år, og kære golf-
spillende brødre det er en match der er værd 
at deltage i, vi skal være mange fl ere næste 
år - vi ses.                                       

Hilsen fra dagensmatchleder
Ole Højbjerg

TOB
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    Embedsbrødre

OM    Br. Jørn Nibe
FDM  Br. Dan Hejnæs Rasmussen
ADM  Br. Preben Thomas Borregaard
FBB    Br. Claus Andersen
ABB   Br. Holger Olaf Kjær
T         Br. Carl Vilhelm Korup
CM     Br. Bo Bendtsen
S         Br. Christian Juel
SKM  Br. Ole Balsby Lyhne
I          Br. Jan Peter Busk
MD     Br. Preben Egeholt
VM     Br. John Møller Nielsen

Hvem er vores
embedsmænd egentlig?

Vi tror sikkert, at alle i vores loge kender 
hinanden. Men ikke alle har fået et af de 
fi ne 25 års tegn.
Der kommer jo nye brødre ind i folden 
hvert år, og som en service til dem, vil 
redaktionen forsøge at komme lidt bag 
omkring vores embedsmænd. Vi har derfor 
stillet dem nogle spørgsmål, som giver lidt 
mere vinkel på personerne bag logen. Vi 
starter med OM og FDM, og resten kom-
mer så i de følgende numre.

6 spørgsmål til OM
Jørn Nibe

1.  Hvornår blev du optaget i logen,- hvem 
var dine faddere, og hvilke overvejelser 
gjorde du dig forud for din optagelse?

Jeg blev optaget den 17.10.1995. Mine 
faddere er brdr. Arne Laursen og Ejnar 
Dissing. I en alder af 49 år ønskede jeg 
at fi nde et åndeligt ståsted. Min far var 
medlem i Odd Fellow ordenen i Horsens, 
og havde forsøgt at overbevise mig om et 
medlemskab i denne Orden ville være godt 
for mig, hvilket jeg overvejede længe. Der 
var naturligvis en vis forventning fra min 
fars side, at jeg skulle være medlem hos 
Odd Fellow, men ved hans død i 1986 følte 
jeg mig ikke længere ”bundet” af denne 
forventning. Efter 8 år med gentagne læs-
ninger og undersøgelser om frimureriet, 
havde jeg adskillige samtaler med en god 
ven og frimurerbroder om at lade mig 
optage i 9FHJ, hvor også han er medlem. 
Efter lang og moden overvejelse, fandt jeg 
at Den Danske Frimurerorden måtte være 
det sted jeg ville få opfyldt mine ønsker til 
et åndeligt ståsted.    

2. Hvad har logen og frimureriet betydet 
for dig  - kulturelt, personligt og socialt?

Kulturelt har frimureriet betydet en indfø-
relse i en ældgammel kultur, som kræver en 
indsats for at kunne forstå den måde hvorpå 
denne kultur er opstået. Jeg vil betragte 
Ordenen og dens kultur for et samfund i 
samfundet, med høje idealer som gennem 
brødrene søges udbredt i det omliggende 
samfund ”Udbred der de dyder I her har 
lovet at give eksempel på.” 
Personligt har frimureriet betydet en større 
bevidsthed om det at udøve næstekærlighed 
med alt hvad det indebærer. Samtidig er 
jeg blevet dybt fascineret af Ordenens helt 
unikke indlæringsmåde med overraskende 
og meget smukke oplevelser for hver ny 
grad.
Socialt har medlemskabet af Den Danske 
Frimurerorden givet mig mange ny ven- og 
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bekendtskaber til mennesker som jeg nok 
aldrig ellers villet have haft mulighed for at 
skabe kontakt til. 

3. Hvad er dine ønsker til logens og loge 
arbejdets fremtid? 

Jeg håber vi kan blive ved med at optage 
min. det antal nye brødre vi har gjort de 
sidste år, altså 8 – 9 pr. år. Samtidig skal vi 
gøre meget ud af at få de nye brødre til at 
føle sig velkomne og godt tilpas. Samtidig 
skal vi værne om det gode sociale liv der er 
i logen, og gerne udvikle det med forskel-
lige arrangementer, hvor også vore hustruer 
inddrages.
Vedr. logearbejdets fremtid er vi jo hel-
digvis begrænsede af vore ritualer. Vores 
opgave er at udføre ritualerne så perfekte 
som muligt, så optagelser og forfremmelser 
bliver gode oplevelser for alle tilstedevæ-
rende brødrene og for de der skal optages/
forfremmes. For at imødegå evt. rituelle 
fortolknings spørgsmål, har vi nedsat et ri-
tual- og etiketteudvalg, som har stilling til 
tvivlsspørgsmål, således unødig diskussion 
undgås.

4. Hvorledes ser den familiære side ud?

På den familiære front, er jeg gift med 
Linda på 39. år. Linda arbejder som di-
striktssygeplejerske ved lokalpsykiatrien i 
Skanderborg og har tidligere arbejdet 20 år 
ved Forsvaret felthospital som ledende sy-
geplejerske med deraf følgende udsendelser 
til brændpunkterne i Bosnien, Kosovo og 
Afghanistan 

Vi har 2 børn, Anne Mette, som bor i Hor-
sens med mand og 2 børn. Er uddannet ad-
vokat, og arbejder som sådan ved DONG’s 
juridiske afdeling. Vores anden datter, 

Vibeke, bor i Odense med mand og 1 barn. 
Læser til cand. mag. i engelsk på Odense 
Universitet.

5. Hvad laver du i den profane verden?

Er på efterløn på tredie og sidste år. Er ud-
dannet i handel med trælast og bygningsar-
tikler på Stjernholms Trælasthandel (i dag 
STARK). Har siden 1971 udelukkende be-
skæftiget mig med køb og salg af trælast fra 
Skandinavien, Baltikum og Rusland, med 
deraf følgende mange rejser i disse lande. 
Stoppede som 62 årig i 2008.

6. Hvilke andre interesser har du ud over 
logen?

Logen fylder som bekendt rigtig meget, 
ikke mindst som OM. Ved siden af hjæl-
per jeg mine børn og øvrige familie med 
diverse praktiske gøremål (børnepasning, 
malearbejde o.l. småopgaver). Derudover 
renoverer jeg vores bindingsværks ejendom 
fra 1777 med tilhørende stor gammel have. 
Et sådant hus et jo altid i bevægelse, og det 
giver en del småreparationer året rundt.

Når tiden tillader det spiller jeg også golf.
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    Informations-
    aften

Sæt et stort kryds i kalenderen den 11. no-
vember 2010. Denne aften får logen besøg 
af fængselspræst Thomas Brauner Naeser 
der holder foredrag omkring Mennesket 
bag forbrydelsen.

Et arresthus er et meget specielt sted at 
være præst. I et arresthus sidder småtyve og 
økonomiske kriminelle, mordere og volds-
mænd, celle ved celle. 
Fælles for dem er, at de er arresteret og 
nu venter på rettens afgørelse. Dom eller 
frifi ndelse? 
Fælles er også, at de er i en helt ekstrem 
situation. Fuld af skyld, savn – og håb… 
Fængselspræsten får et førstehånds kend-
skab til fangerne. Det er præstens opgave at 
nå ind til mennesket bag forbrydelsen, også 
når forbrydelsen er voldsom. Gudstjenesten 
foregår på cellegangen. Nadveren er vand 
og brød… 
- Hvordan er der i et arresthus? Og hvor-
dan er fængselspræstens hverdag ”indenfor 
murene”? 
- Hvad tænker de indsatte typisk om deres 
liv og deres mulige forbrydelse? 
- Duer lange straffe? Hvordan oplever de  
pårørende det? 

- Hvorfor straffer vi de indsatte? Kan vi 
tilgive dem deres forbrydelse? 

Foredraget giver et generelt kig ind i den 
både betagende og skræmmende, kriminel-
le verden. Og præstens subjektive billede af 
livet i en arrest. Foredraget lægger op til en 
folkelig debat om tilhørernes eget syn på 
forbrydelse og straf. 
Foredragsholderen er fængselspræst i Ran-
ders Arrest.
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100 års
jubilæum
i 2011

Mine kære brødre.

Så nærmer starten sig på den kommende 
sæsons arbejde i vor kære loge De Ni For-
enede Hjerter.

Sæsonen 2010-11 er noget helt specielt, idet 
vi i 2011 kan fejre 100 året for indvielsen af  
instruktionslogen De Ni forenede Hjerter, 
der i 1949 blev til den arbejdende loge De 
Ni Forenede Hjerter.

Instruktionslogen blev indviet d. 21. marts 
1911, og når vi således skal holde 100 års 
jubilæumsloge tirsdag d. 22. marts 2011, 
kan vi ikke komme 100 år, ret meget nær-
mere, når tingene også skal passe med en 
tirsdag.

D. 26. marts 2011 fejrer vi så 100 års jubi-
læet, sammen med gæster og vore kære da-
mer. Det nærmere program er ikke endeligt 
på plads endnu, men de væsentlige punkter 
er dog allerede afgjort – og jeg kan med 
overbevisning love at det bliver en festlig 
og fl ot dag og aften vi får. Af hensyn til 
pladsen i Logebygningen og det Ny Teater, 
forventer vi at deltager antallet maksimalt 
vil kunne være 250 mennesker.

Det overordnede program, vil i korte træk 
være:
Start i Logebygningen i Havneallé 1.
Gudstjeneste i Klosterkirken.

Traktement i Logebygningen i Havneallé.
Festmiddag i Det Ny Teater.

I Det Ny Teater skal vi ud over naturligvis 
at have en dejlig middag, også opleve musi-
kalsk underholdning og de enkelte taler, der 
nu hører sig til, ved et 100 års jubilæum.

Ud over at der bliver spillet op til dans, 
vil der også for de som ønsker det, bliver 
mulighed for at danse lancier. Lancier er 
festligt og underholdende, for såvel del-
tagere som tilskuere. Da der formodentlig 
vil være nogen der har brug for at få frisket 
trinnene op – vil der i vinteren op til festen 
blive arrangeret undervisning. Herom vil 
der blive orienteret senere på året. Jeg gør 
opmærksom på at det vil være frivilligt at 
deltage, og senere på året vil der ligeledes 
blive orienteret om tilmelding til lancier.

Kære brødre – sæt allerede nu kryds i ka-
lenderen ved d. 26. marts 2011, og lad os 
fejre vor kære loges 100 års jubilæum.

Jørn Nibe
OM 
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Embedsbrødre

6 spørgsmål til FDM
Dan Hejnæs Rasmussen

1. Hvornår blev du optaget i logen,- hvem 
var dine faddere, og hvilke overvejelser 
gjorde du dig forud for din optagelse? 

Ja – datoen er faktisk nem for mig at huske 
– af to grunde:
Der var tre Rasmussen’ner på ”valg” den 
aften, idet det var ved det Folketingsvalg 
at Poul Nyrup Rasmussen og Anders Fogh 
Rasmussen kæmpede om statsminister 
stolen, og den tredje var jo så jeg selv, der 
havde valgt at blive optaget i den DDFO. 
Datoen var 20.11. 2001
Nu sagde jeg to grunde, den anden var 
naturligvis, at det var en skelsættende af-
ten for mig. En uforglemmelig og meget 
lærerig aften.
Jeg havde som 1. fadder min far, og som 2. 
fadder en af mine SIRIUS kollegaers far; 
Kaj Skou. Jeg nåede at få nogle dejlige år 
sammen med min far i de 9FHJ, og jeg for-
står nu efter 9 år, som frimurer, hvor stort 
det må have været for ham at se mig bliver 
ført til Øst for at blive optaget i DDFO.
Mine tanker op til, var naturligvis spæn-
ding, men også en afklarethed om hvad jeg 
gik ind til. På den ene side havde jeg faktisk 
to gange tidligere sagt til min far. at jeg ikke 
var klar til at blive optaget, hvilket jo i sig 

selv er en overvejelse, på den anden side 
var det derfor med et klart mål om at nu var 
jeg klar, fordi jeg havde ventet til jeg men-
talt var nået dertil, hvor jeg var dengang. 
Jeg havde set hvad ordenen havde betydet 
for min far, og hvad det havde givet ham 
af oplevelser. Jeg var jo privilegeret, fordi 
kjolesættet i så lang tid jeg næsten kunne 
huske tilbage, havde været en del af vores 
familie.

2. Hvad har logen og frimureriet betydet 
for dig - kulturelt, personligt og socialt?

Det er et spørgsmål, der ikke kan svares 
kort på, men jeg skal forsøge. 
Jeg har altid læst meget, såvel skøn- som 
faglitterært, så der hvor frimureriet kulturelt 
har sat sine stærkeste spor, er på mit valg af 
litteratur. Mit valg af litteratur bærer efter-
hånden meget præg af de ting vi arbejder 
med hver tirsdag, fi losofi , personlig udvik-
ling, historie. Rent kulturelt er det her logen 
har sat sit største præg.
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Personligt får mit loge arbejde mig til 
dagligt at stoppe op, og tænke over hvad 
jeg gør – FØR jeg gør det. Jeg synes, at de 
ting som vi alle arbejder med i frimurerisk 
sammenhæng – har givet mig forståelse for 
hvor jeg bør hugge i stenen for at gøre den 
kubisk, og så må jeg jo også indrømme, at 
jeg mange gange fejler, og slår et slag i 
luften uden at ramme den kant som skulle 
have været slået af stenen. 
Socialt, er der ingen tvivl om at jeg har 
mødt en masse mennesker som jeg aldrig 
ville have mødt i anden sammenhæng. Jeg 
er meget glad for på den måde at komme 
ind i en orden og et sammenhold, hvor det 
at konversere og dermed blive beriget og til 
tider at kunne berige, er så stålsat. Jeg er 
taknemlig for at have mødt de mennesker 
som jeg har mødt i de 9FHJ, og ude i lan-
det.

3. Hvad er dine ønsker til logens og loge 
arbejdets fremtid?

Frimureriet er et genialt system, der beror 
på traditioner og ældgamle ritualer. De 
fl este der fi nder glæde i det frimureriske ar-
bejde, kommer nok også til den konklusion, 
at der ikke skal ”pilles” for meget ved den 
måde vi arbejder på – den dybe tallerken er 
opfundet, én gang – og kan ikke opfi ndes 
igen. Det er vores pligt som frimurer at 
bevare tallerkenen, uden skår og revner og 
holde emaljen smuk og blank, ved at pleje 
og bevare ritualerne og holde ceremonierne 
intakte, og i den form akterne foreskriver.
Når det så er sagt, er der mange ting som vi 
forsat skal udvikle på. Alderen på brødrene 
der bliver optaget, har statistisk kun svinget 
minimalt gennem de sidste år, men til gen-
gæld er der en tendens til at vi som familie 
får vores børn senere i livet.
 Derfor er det vigtigt at vi i de 9FHJ, forhol-

der os til hvordan vi tackler den situation, 
at nye brødre har børn i en yngre alder end 
tidligere, og dermed måske har større for-
pligtigelser derhjemme. Der kunne f.eks. 
være arrangementer der også gjorde noget 
for de små, samt naturligvis arrangementer 
for vores hustruer. Her er den nye tradition 
med kirkegang og frokost, første søndag før 
loge årets start, samt festen med ledsager i 
det tidlige forår, et godt eksempel.
Og så kan det vel ikke siges tit nok – om-
sorgen for nye brødre, når de møder i Hav-
neallé er uhyre vigtig, samtidig med at 
etableringen af studiekredsene kan styrke 
sammenholdet og det sociale, de enkelte 
årgange imellem.

4. Hvorledes ser den familiære side ud?

Jeg har det store privilegium at have fundet 
kvinden i mit liv, det skete lidt senere for 
mig end for andre, på den anden side gjorde 
det, at jeg fi k løbet hornene af mig, og det 
var godt for alle, og ikke mindst Marianne, 
for de horn var lange og til tider kantede.
Marianne og jeg har Simon på 5 år sammen, 
og jeg har også tit min søn fra tidligere, Lu-
kas på 10 år i hjemmet i Egebjerg. Vi bor 
dejligt i den gamle del af Egebjerg, tæt på 
Hansted sø med boligkvarter til den ene 
side og mark og hegn til den anden.
Som det fremgår af tidligere, var min far 
også i de 9FHJ, indtil han i 2006 drog til det 
evige Østen. Min mor er i dag 84 år og bor 
på Orionshus plejehjemmet.

5. Hvad laver du i den profane verden? 

Ja – det er der mange der spørger om! Nogle 
siger jeg er gået på aftægt – jeg vælger nok 
at sige at jeg laver det, jeg mener jeg helst 
vil og er bedst til. Jeg startede mit fi rma 
Scanheat  A/S for snart 6 år siden, og jeg 
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satte mig på det tidspunkt den målsætning 
blandt 5 andre at den dag, jeg igen var hav-
net i drifts og administrations fælden – da 
ville jeg gøre noget ved det . Jeg har derfor 
i dag en dygtig mand til at drive mit fi rma, 
men jeg bidrager med de forcer jeg har om-
kring innovation og produktudvikling.
Det er en privilegeret hverdag, hvor jeg la-
ver hvad jeg vil, men det er naturligvis også 
en hverdag hvor jeg har måttet acceptere af 
at give afkald på noget af mit hjerteblod. 
Firmaet er mit, men jeg må holde mig for 
øje at jeg ikke kan blande mig som tidli-
gere. Det er nok ikke en kongelig kunst, 
men det kræver sin mand at holde sig væk. 
Dalai Lama siger det meget klogt: Bedøm 
din succes på hvad du måtte opgive for at 

nå den. Omskrevet kan man sige: Bedøm 
din lykke på hvad du måtte give for at få 
den. Jeg har det rigtig godt med situationen, 
og savner ikke noget – faktisk føler jeg det 
som en fantastisk situation at kunne be-
stemme så meget over mit liv som jeg gør.

6. Hvilke andre interesser har du ud over 
logen? 

Naturen, jagt, litteratur, naturvidenskab, fi -
losofi , mountainbike og skiløb. Jeg vil ikke 
prioritere dem, nogle af dem er jo meget 
sæson betonede, og nogle gange får jeg et 
halvt år hvor jeg prioriterer f.eks. læsning 
meget højt.

   Frimurer
   ikoner
 

TAVSHED - SILENTIUM:
Øverste del er prydet med midterdelen af et 

russisk rejse - triptykon, der afbilder Den
Gammeltestamentlige Treenighed. Centralt 
under denne er nedfældet en ældgammel 
magisk mumie-amulet omgivet af 6000 år 
gamle hieroglyffer. Horus øjet, der ifølge 
ægypternes tro besad magiske evner, ses 
øverst til venstre og øverst til højre et 
Ankh-kors, der er betegnelsen for ”liv”. 
Ikonets to sidefl øje står som antikke ægyp-
tiske steler med indhuggede hieroglyffer. 
Billedtegn fyldt med liv, som først er afko-
det i nyere tid.  

Redaktionen
Som man sikkert selv har bemærket, så 
har frimurerlogerne været fl inke til at låne 
symboler fra andre religioner og genbrugt 
dem forskellige steder. Kunstneren Mogens 
Leander fra Kolding har lavet en ikon serie 
om de fi re frimurer dyder.
I dette nummer viser vi den første dyd, 
nemlig tavshed. MD Preben Egeholt har 
indsendt fotos og artikel.
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Morten Koch’s 
Fader Vor

Den folkekære forfatter Morten Korch kun-
ne mere end at skrive ”sukkersøde” og lidt 
naivistiske bestsellere, som tillige, for en 
stor dels vedkommende, er fi lmatiserede!

Læs engang: 

FADER VOR

Digt af Morten Korch
Skrevet d. 20.8.1911

Vær med mig Gud fra Gry til Kvæld
Du kender jo mit Hjerte
Du véd at Syndens stærke Væld
mig volder Sorg og Smerte
lær mig min sorg min Nød mit Savn at 
bede bort i Jesu Navn
i Bønnen Du os lærte.

Hjælp mig min Gud jeg føler klart jeg kan 
ej ene vinde
af Verden Øjet dugges snart
jeg bliver tung i Sinde
Men naar jeg midt i Nødens staar
kom til mig Gud i Fader Vor
og giv mig Fred derinde.

Du sender Gud hver Sorg jeg faar
det gaar mig som du vilde
men hjælp mig Gud saa jeg forstaar
ved Bøn min Sorg at stille
Lad tørres Taaren paa min Kind 
lad Sorgen vige fra mit Sind
I Bøn til dig Du milde.

Hjælp mig med Angsten kære Gud
der vil mit Hjerte fange
hjælp mig igennem Storm og Slud
hjælp mig naar jeg er bange
Gyd i mit Hjerte Kraft og Mod
giv mig den stærke faste Tro
Der taaler Tider trange.

Du er min Fader jeg din Søn
det vil jeg aldrig glemme
men bede i Din egen bøn
og dér mig føle hjemme
Din bøn der er en Barnerøst
og dog så fuld af Fadertrøst
en kærlig Faders stemme.

Preben Egeholt
MD
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   Jubilæer 
   i logeåret 
   2010 – 2011
25 års jubilæum:
14-10-1985  Povl Ejner Thomsen 
19-11-1985  Arne Boyen Rasmussen 
25-02-1986  Jens Anker Jensen 
29-10-1985  Jens Peter Lauberg

40 års jubilæum:
17-11-1970  Folmer Lundgaard Jensen 

50 års jubilæum:
15-11-1960  Curt Isager Rasmussen 
25-10-1960  Poul Arnold Ohff 
11-10-1960  Christian Holck Nielsen 

Gudstjeneste 
og frokost
i Logen

Som det fremgår af vedlagte arbejdsplan for 
det kommende logeår, begynder vi året

Søndag, den 5. september kl. 10

med gudstjeneste i Klosterkirken for alle 
brødre samt deres hustruer, med efterføl-
gende frokost i Logen.

Dette skulle gerne blive en årlig tilbageven-
dende begivenhed, og jeg håber derfor på 
stor tilslutning hertil.

Ved frokosten serveres der smørrebrød – øl 
– vand mv. til sædvanlige priser.

Af hensyn til bestilling af smørrebrød er 
tilmelding nødvendig.

Dette gøres til Logens broder CM Bo 
Bendtsen på mail: itsbob@mail.tele.dk 
eller  Tlf. 75657905 / 22437396. 

Jørn Nibe
OM

Benny Ødgaard                        
1. grad opt. (14.09.2010) 
Datoerne kan blive ændret.
Faddere:
Poul B. Kirkegaard & Briand Guldbrand

Henning Christiansen 
1. grad opt.( 21.09.2010)
Faddere:
Michael Tang & Carsten Mejer

Tom Mikkelsen Broch
1. grad opt. 
Faddere:
Jørgen Stabell & John Møller Nielsen

       Kommende brødre
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50 års fødselsdag:
08-06-1960 Morten Hansen
28-06-1960  Eirikur Hardarson
29-07-1960  Poul Baastrup Kirkegaard 
21-08-1960  John Møller Nielsen 
02-11-1960 Mikael Søgaard
13-02-1961  Ole Brandsen Laursen
20-03-1961  Jesper Aarup Pedersen

60 års fødselsdag:
03-11-1950  Svend Aage Andersen
23-11-1950  Jens Jacob Krogh 
11-12-1950  Ove Steen Nielsen
24-12-1950  Preben Egeholt 
28-01-1951 Jens Vang 
08-02-1951  Torben Busk 
13-02-1951  Bo Timmermann
28-04-1951  Kurt Steen Andersen 

70 års fødselsdag:
04-09-1940  Bjarne Skaarup Skovsbøl 
21-02-1941  Carl-Erik Carlsen

75 års fødselsdag:
09-01-1936  Kai Hedegaard Nielsen 

80 års fødselsdag:
24-09-1930  Kjeld Lorenzen 

85 års fødselsdag:
04-07-1925  Ejvind Anders Petersen 

 Runde 
 fødselsdage
 i logeåret

     2010 – 2011

90 års fødselsdag:
14-11-1920  Willy Jørgen Martin Nielsby

Frimurer humor

Det vilde vest for mange år siden…
En mand var dømt for mord, og skulle hæn-
ges. Lige inden det skulle til at ske, blev 
han af bøddelen spurgt om han havde nogle 
sidste ord.

Ja, siger den dømte, jeg hader frimurere. 
Hvorfor hader du frimurere? spurgte bød-
delen.

Ham jeg dræbte var frimurer, sheriffen der 
fangede mig var frimurer, min sagfører var 
frimurer, dommeren var frimurer, og hele 
juryen der dømte mig til hængning var 
frimurere.

Var det det hele? spurgte bøddelen.
Ja, siger den dømte.

Derefter siger bøddelen: Vi skal nu gå tre 
skridt frem, og vi starter med venstre….



CONCORDIA

»Her et stemningsbillede fra en af studiekredsaftnerne blandt vore fl ittige lærlingebrøde, - 
hvor arbejdet med frimureriske emner fortjent sluttes af med lidt til både sultne og tørstige 
ganer«.                                                                                                           CK

Concordia nr. 43 decemberudgaven har deadline den 25. oktober 2010 kl. 12. Alle indlæg 
og fotos er meget velkomne. Husk at vi prøver at udkomme på nettet, og at der bliver mu-
lighed for et foto galleri.

De bedste sommerhilsner til alle fra redaktionen
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