
Broderloge nr. 61 Øresund i Helsingør har i anledning af logens 90 års stiftelsesdag den 

16. oktober 2017 doneret 10.000 kroner og 975 stykker lagkager. 

Den 16. oktober 2017 var der forberedt et ekstraordinært program. 

Første punkt i programmet var en uddeling af lagkage med logens logo til alle 

plejehjemsbeboere i Helsingør Kommune, i alt blev det til ikke mindre end 975 stykker 

lagkage, hvilket svarer til 125 lagkager. 

 

Lagkagerne klar til servering. 

Da det ikke er muligt at være flere steder på én gang, blev stiftelsesdagen fejret på 

plejehjemmet Strandhøj i Espergærde, hvor 3 brødre fra logen var med ved et veldækket 

fødselsdagsbord. 

Der blev hygget sammen med beboerne, personalet og viceborgmester og 

socialudvalgsformand Ib Kirkegaard, der på dagen var fungerende borgmester.  

Udover det flotte bord havde plejehjemmet Strandhøj også lavet en fødselsdagssang for 

logen. Broder sekretær Jan Kreiberg Jensen fortalte lidt om Odd Fellow ordenen og logen, 

inden man gik i gang med kaffen og lagkagen.  

Lørdag den 21. oktober 2017 var der uddeling af 2 donationer på hver 5.000 kroner, 

uddelingen foregik i Palæet i Strandgade i Helsingør.  

De to donationer på hver 5.000 kroner gik til Frivilliggruppen Arresødal Hospice i 

Frederiksværk og Helsingør Pigegarde, som en af logens afdøde brødre var med til at 

stifte for 47 år siden.  

Donationerne blev overrakt af broder overmester Jens Malmkvist Olsen og broder Jan 

Sennels Ubaghs, som begge begrundede valgene af de to modtagere.  

Mo Olofsson fra Frivilliggruppen Arresødal Hospice holdt en takketale, og det blev aftalt, at 

de ville komme i januar 2018 og holde et foredrag om deres arbejde.  

Ligeledes takkede Sanne Koudahl Bergsaker for donationen til Helsingør Pigegarde. 



 

            Donationsmodtagerne fra Hospice Arresødal Mo Olofsson og hustru Inge  
            Jønson og Helsingør pigegarde leder Sanne Koudahl Bergsaker, sammen  
            med broder Jan Sennels Ubaghs og broder overmester Jens Malmkvist Olsen (th). 


