
Søsterloge nr. 12 Prinsesse Marie i Esbjerg donerer 15.000 kroner 
 
Søsterloge nr. 12 Prinsesse Marie i Esbjerg, har igen doneret et større beløb til 
velgørende formål. Søster overmester Britta Folsø uddelte 15.000 kroner onsdag den 25. 
september ved en højtidelig sammenkomst i Ordensbygningen, Havnegade 43. 
Repræsentanter for donationsmodtagerne var inviteret til at modtage en kærkommen 
check og til at fortælle logens medlemmer netop om deres virke i Esbjerg og omegn.  
 
Der blev doneret følgende beløb til nedennævnte velvalgte formål: 
 
Café Ballast, Esbjerg; - 7.500 kroner 
Foreningen Børnenes Kontor, Esbjerg; - 7.500 kroner 
 
Café Ballast slog dørene op første gang januar 2018. Cafeen er en åben og uforpligtende 
Café, som er drevet af hjertevarme frivillige. Den henvender sig både til børn og unge. 
Cafeen er tænkt som et frirum, for de børn og unge, som oplever at et misbrug eller et 
afhængighedsproblem fylder for meget i hjemmet. I Cafeen kan man komme, som man er, 
hænge ud, snakke, spille spil, gåtur og hvad man ellers måtte have lyst til. Projektleder 
Trine Stage Frausing takkede hjerteligt for pengene, som faldt på et tørt sted. 

Foreningen Børnenes Kontor i Esbjerg uddeler årligt 100.000 kroner til børn i vanskeligt 
stillede familier, heraf 70.000 kroner til sportstøj/sportsartikler og kontingent og 30.000 
kroner som julehjælp. Pengene kommer fra private donationer, fonde samt virksomheders 
sponsorater. Uddelingen foregår i samarbejde med skoler i Esbjerg Kommune. 

En forskel, som gør, at et barn eller ungt menneske har mulighed for at vælge en aktiv 
fritid. Barnet/ den unge oplever at være en del af fællesskabet i en forening – og undgår 
følelsen af at være forkert eller udenfor. Alle bidrag går ubeskåret til børnene. Arbejdet hos 
Børnenes Kontor er baseret på frivilligt arbejde, der er derfor ingen udgifter til 
administration. Behovet for hjælp er desværre stigende.  

Logens medlemmer ønsker altid at vise omsorg og yde støtte til børn i vanskelige 
livssituationer. Selvom vi lever i et velfærdssamfund, er det ofte behov for en økonomisk 
håndsrækning, som kan sprede lidt glæde i en besværlig hverdag. Beløbene kan tillige 
betragtes som en cadeau til det store frivillige arbejde, som vores donationsmodtagere 
udfører. Et uselvisk arbejde som falder helt i tråd med Odd Fellow Ordenens etik.  
 
 
  
 


