
Broderloge nr. 45 Enrico Dalgas uddelte juletræer til Herning Kommunes plejecentre og her er et uddrag fra 
Herning Folkeblad den 29. november 2022 om donationen. 

Midt i sparetider: Loge sikrer julehygge til ældre i 
Herning Kommune 
Odd Fellow-loge giver 60 juletræer med lys til kommunens plejecentre 

 
60 juletræer, 120 lyskæder, 1630 batterier. 
 
Julehyggen til beboerne rundt på Herning Kommunes plejecentre blev mandag læsset af på parkeringspladsen 
ved Plejecenter Lindegård i Herning. 
 
Bag gaven til de ældre står Odd Fellow-loge nr. 45 Enrico Dalgas. Pedeller kom kørende fra plejecentrene rundt 
kommunen for at hente juletræer med lyskæder og dertilhørende batterier. 
 
Stop for indkøb 

Imens fortalte Niels Erik Meldgaard Nielsen og Jørgen Poulsen fra logen, hvorfor de og logens andre godt 100 
brødre har valgt at støtte julen på plejecentrene. 

- Kommunens indkøbsstop ville medføre, at der ikke kom juletræer på plejehjemmene. Det fandt vi i broderlogen 
som en oplagt mulighed for at træde til og give en hjælpende hånd, sagde Jørgen Poulsen. 

Han tilføjede, at et af logens formål er at hjælpe i samfundet, hvor der er behov. 

- Og det synes vi, at der er her, sagde Jørgen Poulsen. 

Eva Østergaard, leder af Plejecenter Lindegården, havde fundet den varme frakke frem og tog imod julegaven ude 
på den regnvåde parkeringsplads. 
 

Skruet ned for julen 

- Det her betyder så meget for beboerne. Vi har haft indkøbsstop de sidste par måneder på plejecentrene. Derfor 
har vi blandt andet måttet skruet ned for indkøb af juletræer i vores prioritering, sagde Eva Østergaard. 

Centerlederen tilføjede, at et juletræ med lys er andet og mere end et fældet grantræ med batteridrevne 
lyskæder hængt på. 

- Julestemningen skal vi have ind. Det har noget med 
traditioner og hygge at gøre. Det er noget, vores beboere 
kan huske tilbage på. 

Logen har tidligere år støttet blandt andre hjemmet for 
hjemløse Fred & Forsoning i Arnborg og Røde Kors i Ikast. 
 

En god pris 

Julegaven til plejecentrene er betalt af det kontingent, 
medlemmer betaler for at være med i Odd Fellow-loge nr. 
45 Enrico Dalgas. 

- Vi har ikke været ude og indsamle penge til juletræerne. 
Til gengæld har vi været ude og hente gode priser ind. 
Bauhaus har været særdeles large med prisen på lyskæder 
og batterier. Det samme har Øster Skovgaard Julehandel, 
der har leveret træerne, fortalte Jørgen Poulsen. 

Niels Erik Meldgaard Nielsen (t.v.) og Jørgen Poulsen fra Odd Fellow 
Broderloge nr. 45 Enrico Dalgas sammen med Kaj Pedersen med den 
hjemmestrikkede nissehue fra Øster Skovgård Julehandel overdrog 60 
juletræer til plejecentrene til gavn for blandt andet Plejecenter Lindegården. I 
kørestolen er det Karl Aage Thybo, der er broder i logen, og ved ham 
centerleder Eva Østergaard. Foto: Privatfoto 
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