Strikkede tæpper, pengegaver og sommerhus glæder.
Søsterloge nr. 5 Dronning Margrethe i Roskilde, har traditionen tro været i gavehumør i
anledning af julen og uddelt 11.000 kroner til at forsøde juletiden og styrke det fine
humanitære arbejde, som disse institutioner udfører til gavn og glæde for mange
mennesker.
Pengegaverne er fordelt til følgende:
Kvindekrisecentret i Roskilde modtager 5.000 kroner
Børnenes kontor i Roskilde modtager 5.000 kroner
Blindes Julelys modtager 1.000 kroner
Desuden har 10 søstre siden april mødtes en gang om måneden og nørklet tæpper til
julemærkehjemmet Liljeborg i Roskilde. Tæpperne er strikket eller hæklet af firkanter og
hæklet sammen, så de bliver så smukke og farverige som muligt.
Tæpperne er strikket og hæklet af garn, som logen dels har fået doneret, dels købt. Der er
stadig brug for tæpper så strikkepigerne fortsætter med at lave tæpper og modtager gerne
garn, der kan tåle 40 grader i vask.
Den 13. december 2018 var vi på besøg på Liljeborg og overrakte 20 tæpper. Vi blev
beværtet med kaffe og fik en flot rundvisning af to søde piger.
Børnene får tæpperne med hjem efter endt ophold og har således et varmt minde, som de
kan putte sig i.
Logens sommerhus Margrethe Huset ved Gershøj Strand har været udlånt i 22 uger til
familier med handicappede, som her har kunnet nyde ferielivet i en uge. I fire uger har
Margrethe Huset været udlånt til kommunens plejehjem. 8-10 plejehjemsbeboere ad
gangen har her nydt en dag i dette handicapvenlige sommerhus - mest i dagtimerne og på
denne måde har rigtig mange af beboerne kunnet skifte tapetet ud og fået et dejligt ophold
og nydt den smukke natur.
I hele perioden har sommerhuset har i år været besøgt af 225 personer.
Midlerne til driften af logens sommerhus og donationerne har søstrene i logen blandt andet
tjent ved at sælge indgangsbilletter ved Kræmmermarkedet i Roskilde.

