
Af pressekontakt Kirsten Qvistgaard Hansen, søsterloge nr. 22 Dronning Dagmar. 
 
Søsterloge nr. 22 Dronning Dagmar uddelte onsdag den 25.1.2023 donationer af overskuddet fra deres 
julestue 2022. Det blev til 40.000 kr. som blev uddelt med 10.000 kr. hver til fire lokale foreninger. De gik til: 
 
”Den Blå Viol”. Leder Torben Nord Hansen takkede for donationen og fortalte, at de havde omskrevet H. C. 
Andersens motto: ”at rejse er at leve” til ”at rejse sig er at leve” og alle fortjener et håb i tilværelsen, som de 
forsøger at give deres brugere. 
 
Skive Menighedshjælp hvor donationen er rettet mod konfirmationshjælp. Sognepræst og bestyrelses-
medlem Mette Gautier takkede for donationen, og sagde, at lige nu er mange bekymringer rettet mod 
udgifter til bl.a. varme og el og giver ikke så megen plads til udgifter til for eksempel konfirmation, med denne 
donation vil der være mulighed for at lette bekymringerne lidt fra nogle trængte forældres skuldre. 
 
Sindhuset.  Regina Dam, takkede for donationen. Sindhuset gør et stort arbejde i det daglige for deres 
brugere, men de arbejder også hvert år på at kunne holde jul og nytår for deres sårbare og ensomme 
brugere som ellers skulle være alene på disse aftener. 
 
Veteran Cafeen. Leder Preben Sloht takkede for donationen og sagde, at de ligesom tidligere var glad for 
muligheden for at lave flere arrangementer for deres brugere, som betragtede deres cafe som et fristed for 
både veteraner og pårørende. 
 
Søsterlogen glæder sig over, at det endnu engang var muligt at donere et pænt beløb til lokale foreninger, 
der gør et stort arbejde i vort lokalsamfund. Dette er kun muligt når så mange støtter op om julestuen, der 
hvert år finder sted sidst i november. 
 
Aftenen sluttede med at foredrag med tidligere sognepræst i Fonnesbech Kirke i Ikast Torben Petersen, der 
med sine fortællinger virkelig fik sat humoren i det kirkelige i perspektiv, og alle fik sig et glad og humørfyldt 
sind med hjem. 
 

 
Bagest overmester Hanne Klitskov, fra venstre ses fra "Den Blå Viol" leder Torben Nord Hansen og Lene 
Stigsen, fra Sindhuset Birgitte Larsen og Regina Dam, fra Skive Menighedshjælp Mette Gautier og Mads 
Callesen, fra Veteran Cafeen Christian Sølver, formand for julestuen Birthe Greve Christensen og sidst fra 
Veteran Cafeen Preben Sloht. 


