Odd Fellow logerne i Esbjerg er i julehumør
Torsdag den 20. december bragte Odd Fellow logerne i Esbjerg julekurve ud til 95 trængte
børnefamilier i Esbjerg og omegn.
Alle julekurve blev afleveret diskret og anonymt. Der var tilmeldt mere end 50 medlemmer
til udbringningen. Hvert kørehold består af en søster og en broder. Kurvene repræsenterer
en værdi af godt 600 kroner og indeholder kolonialvarer, som dækker en gennemsnits
families behov for at holde en god Jul – inklusive julefrokost. Der er udover frisk frugt lagt
lidt ekstra godter og gaver i kurvene til børnene. Vi vil gerne signalere, at det er børnene,
vi vil tilgodese. Vi tilgodeser i dette tilfælde kun familier, som holder jul. Gaverne er pakket
ind individuel til hver familie – alt efter køn og alder.
Alle modtagere er efter forhånds tilladelse blevet indgivet, uden ansøgning, som yderst
værdigt trængende. De fleste indstilles fra de sociale myndigheder, børneinstitutionerne
med flere. Vore kilder bliver kontaktet, hvis evalueringen efterfølgende mod forventning
viser det modsatte. Vore lister bliver også sammenholdt med listerne hos Frelsen Hær og
Røde Kors, så ingen får flere kurve. Dette gode samarbejde har bestået i mange år til
fælles bedste.
Midlerne til alle disse julekurve tjener logerne blandt andet ved frivilligt arbejde – for
eksempel Tall Ships race, trafiktællinger m.m. Hver loge har også individuelle
arrangementer, hvor overskuddet blandt andet går til børn og unge. De to søsterloger har
netop med stort held afholdt julecafé i Ordensbygningen i Havnegade 43. Ligeledes
betales der over kontingentet til humanitært formål.
Denne mangeårige tradition med uddeling af julekurve betyder rigtig meget for alle
logernes medlemmer. Køreholdene bliver modtaget med stor taknemmelighed og glæde.

Fra venstre broder overmester Ernst Moth Nielsen, søster overmester Alice Christensen,
søster eksstorkapellan (formand for logernes fælles julekurveudvalg) Lis Moth Nielsen, broder
overmester Niels Christian Lilleøre og søster overmester Inger Marie Vad Pedersen.

