
 
 
20. september 2019 
 
Pressemeddelelse fra broderloge nr. 22 Niels Juel 
 
Broderloge nr. 22 Niels Juel støtter tilskadekomne politifolk, pårørende og efterladte 
 
Odd Fellow broderloge nr. 22 Niels Juel har netop afholdt en særdeles velbesøgt "tag en ven 
med" - aften, hvor aftenens foredrag skete til fordel for Thin Blue Line, der støtter alvorligt 
tilskadekomne politifolk og deres pårørende. 
 
Tidligere senioranklager Anne Birgitte Stürup forklarede levende de indbudte gæster og 
logebrødrene om sagen imod Amagermanden, som hun selv var anklager på. 
 
"Det er sådan en aften, hvor man midt i en fortælling om den største ondskab også finder et lys 
i mørket, når man får chancen for at støtte en organisation som Thin Blue Line" siger 
overmester Jimmi Hansen og fortsætter "Det er så forfærdeligt, hvad sådan en mand har gjort, 
men hvor er det godt, at vi har vores gode politi." 
 
"Men vores dybfølte taknemmelighed for disse samfundsstøtter er ikke nok. Der er potentielt 
store omkostninger - såvel personligt som helbredsmæssigt - ved at de passer på os alle" siger 
Jimmi Hansen og tilføjer "og ligesom da vi støttede vores veteraner på flagdagen, så mener vi 
også, at Politiet gør en fantastisk indsats for vort land og for vores alles sikkerhed". 
 
"Derfor så vi det som en fantastisk mulighed for at støtte en god sag, samtidig med at vi kan 
vise vores gæster, hvad vi mener, når vi siger, at vi skal besøge de syge, hjælpe de trængende, 
begrave de døde og opdrage de forældreløse. Her er de fleste af elementerne af vor Ordens 
påbud i aktion, når Thin Blue Line støttes, da det er præcis hvad de gør for de tilskadekomne 
politifolk og deres pårørende og efterladte. " slutter Jimmi Hansen. 
 
Broderloge nr. 22 Niels Juel I.O.O.F. har pt. 91 brødre. Broderlogen har som noget nyt i dette 
efterår åbent meldt ud, at den leder efter nye værdige brødre. Interesserede kan kontakte 
overmester Jimmi Hansen på info22@niels-juel.oddfellow.dk. 
 
For yderligere information: 
Kontakt overmester Jimmi Hansen som kan kontaktes på info22@niels-juel.oddfellow.dk. 
 

 
 
Billedet: 
Undermester Niels Vestergaard og næstformand Allan Beier fra 
Thin Blue Line og tidligere senioranklager Anne Birgitte Stürup 
Donationen var på 6.500 kr. 
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