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Kære Danevang broder.

En flot efterårstermin er netop
traditionen tro, afsluttet med logens
smukke julestemning, aftenen hvor
vi sammen med vore hustruer, enker
efter gode respekterede logebrødre
samt inviterede gæster.

Desværre blev broder Storrepræsentant Arne Harald Hansen
indlagt på Rigshospitalet i december, og
er efter en operation begyndt med

En positiv og tankevækkende aften,
der glædeligvis viste os alle, at logen
ikke behøver dyr ekstern underholdning,
idet vi på udmærket vis nemt kan
underholde os selv.

genoptræning, på Tranehaven i Ordrup.

Siden sidst.
14. november 2016.

Broder Skatmester udleverede
et vel gennemarbejdet budget for
det kommende år.
Hvis du ikke har modtaget eller
gemt det udleverede budget,
kan du se det på Danevangs hjemmeside,
Husk du skal bruge din personlige
adgansgkode.
Budget er ikke så svært at overholde,

Broder Storrepræsentant
Arne Harald Hansen, orienterede
indgående om det netop afslutede
Storlogemøde.

man skal blot bruge 10% mindre end
indtægten.

21. november 2016

Broder Claus Christensen havde et
bevægende og dybt tankevækkende
indlæg om livet som officer og
udstationeret i Kosovo under
Balkankrigen.
Ikke mindst var broder Claus
meget åben og ærlig om de
personlige situationer, hvor han
skulle træffe en hurtig og

livsvigtig beslutning. Noget
der først langt senere havde
fortrængt sig, således at
Claus og søster Jeanette i dag kan
leve et godt helt normalt liv.
Ved det selskabelige blev der stillet
gode afdæmpede spørgsmål som
Claus på sin lune og positive måde
besvarede.
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28. november 2016

Tommy Krogenborg

En festaften i logen hvor brødrene
Tommy Krogenborg og
Jørgen Munch Jørgensen fik tildelt
sandhedsgraden.
Gradearbejdet blev flot afviklet
med Broder Ivan Tomkiewicz som
logens nye gradstabsformand.
Og som sædvanligt med Broder
Gunnar Munch som den rutinerede
Ceremonimester.
Stort tillykke til begge brødre, og
deres proponenter, Gunner Munch
og Claus Nordkild.

Jørgen Munch Jørgensen

28. november 2016

Blev budgettet godkendt.
5. december 2016

Sidste aften i efterårsterminen var
sædvanen tro, julestemningen med
vore damer og andre gæster.

Broder Overmester Hans Obling
ledede julestemningen i loge salen,
hvor det flot pyntede juletæ lyste
fint.

Ved den selskabelige del, var
menuen natuligvis flæskesteg m./
det hele Efterfulgt af ris alámande med
mandelgave til hvert bord.
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Aktivitetskalender Januar 2017

Loge nr. 80 Danevang

Fødselsdage - nr. 80 Danevang

Lejre

2. januar 2017

11. januar 2017

Lejr. Nr. 17. Skibet.

Nytårsmøde -Årspasord
gennemgang af forårsterminens
mødeplan.

Jørgen Munch Jørgensen, 57 år.

10.01.- kl. 19.30 - Glostrup
Årspasord - 1. nomination
til valgte embedsmænd.

8. januar 2017

Lejr. Nr. 6. De tre Søjler.

kl. 11.00 - Nytårsloge.

20.01 - kl. 19.30
Årspasord - 1. nomination
til valgte embedsmænd.

9. januar 2017

14. januar 2017

Indlæg v./ Broder Ole Esmark:
En Korsørdrengs oplevelser.

Peter Ravnborg, 72 år.

Fotograferne er:
Per Jacobsen, Per Bødker,
Ivan Tomkiewicz,
Bent Lynge Jørgensen og Palle Krak

16. januar 2017

Orientering om embedsmændenes
ansvar.
Odd Fellow Ordenens stifter
Thomas Wildey mindes.

Alle ønskes på glædeligt gensyn
til en spændende forårstermin
2017 i loge 80 Danevang.
Om slankekure:

23. januar 2017

24. januar 2017

Foredrag v/ Journalist
Peter Lautrup Larsen.
Besøg af Broderloge nr. 55 Pax.

Kasper Bruus Christensen, 42 år.

30. januar 2017

Tildeling af I grad. Venskabsgraden. - Festdragt.

Alle ønskes hjertelig tillyke:
06. februar2017

Sundtur m./ vore damer.
Særlig indbydelse udsendes.

Ida Krak, Kostvejleder
ser på sin far og siger lettere
opgivende: Tænk på de 3 Tér Ting Tager Tid.

