Nedenstående er tekst fra Logens Jubilæumsskrift, udgivet i anledning af logens 50-års jubilæum d. 1. maj 2005.

Forord
Det er med stor glæde, at vi på denne plads kan
ønske vor Broderloge nr. 75 Viking hjertelig til
lykke med 50 års stiftelsesdagen.
Den 1. maj 1955 var dagen, da en lille ihærdig
broderskare fik kronet deres store forarbejde med
oprettelse af en Odd Fellow Loge i Lemvig.
Glæden bliver ikke mindre, når vi konstaterer, at
vor Loge som ”50-årig” stadig trives og udvikles
samt har et stabilt medlemsantal. Vort ønske for
fremtiden skal være, at vor Loge såvel som vor
Odd Fellow Orden, må opleve stadig fremgang
med engagerede brødre såvel i Ordenens egen
organisation som i vort omgivende samfund. Vor
Ordens budskaber om, hvordan mennesker på
denne jord bør behandle hinanden, er lige så aktuelle i dag, som de var i 1819, hvor Odd
Fellow Odenen blev stiftet.
Vi vil som Storrepræsentanter i jubilæumsåret
sige tak til jubilæumsudvalget for det fine og store

arbejde, der er udført med jubilæumsskriftet og
tilrettelæggelsen af festdagen.
De ældste brødre vil kunne nikke genkendende til
den beskrevne udvikling i vor Loge, mens det for
vore øvrige brødre vil være interessant og nyttig
historielæsning, der kan tjene som ballast for de
beslutninger, der skal tages for vor Loge
fremover.
Et stort tillykke med 50 års jubilæet og lykke og
fremgang fremover.
Vagn Baunsgaard og
Lindgren Sørensen.

Marcellus Loge nr. 8
Den 16. januar 1883 blev der stiftet en Odd
Fellow Forening af 34 brødre.
Bestyrelsen bestod af: ”Formand, Viceformand,
Secretair og en Regnskabsfører”.
Embedsmændene forpligtede sig til at være til
stede, og udeblivelse eller forsinkelse betaltes
med en bøde på 25 øre.

på 15 kr. og det månedlige kontingent blev fastsat
til 3 kr.
Kassereren måtte kun være i besiddelse af højst
100 kr. Overskydende beløb skulle indsættes på
en konto i en sparekasse.

Allerede den 25. september 1883 blev Marcellus
Loge nr. 8 stiftet.

Brødrene kom langvejs fra: Her kan nævnes
Gråsten, Frederikshavn, Hurup, Glyngøre,
København og Struer.

Optagelseskontingentet var på 30 kr., gradegebyr

I avisen fra 1958 stod der i rubrikken: For 75 år

siden: ”Indvielsen af Marcellus Loge nr. 8 fandt
sted og overværedes af 23 ordensbrødre og en del
særligt indbudte. I dagens anledning vajede flag
rundt om i byen”.

ses i forværelset under et foto af brødrene ved
stiftelsen og en nedfotograferet kopi af Fribrevet
til Marcellus.
Ifølge protokollen forsøgte daværende br.
Storrepræsentant Anker Kaalund at lave en handel
med Loge nr. 25 Horsia om bl.a.
ceremonimesterstaven – men der fik han ”et
rungende nej, som han sent vil glemme!”.

Logen var den første, som ejede egen
logebygning. Huset ligger endnu i dag på Søvejen
7, og bruges til privat beboelse.
I Storlogens årsberetninger fra den tid anføres det,
at Marcellus Loge nr. 8 ret hurtigt skrantede, og
da man ikke modtager beretninger fra Lemvig,
besluttedes at inddrage Fribrevet, og Marcellus
ophørte med at bestå i maj 1890.
Effekterne blev solgt til Loge nr. 25 Horsia,
Horsens, som blev stiftet i oktober 1890.
Effekterne blev sendt pr. efterkrav på 275 kr. Man
ville i Lemvig være sikker på, at pengene ikke
havnede i Storlogen!
I anledning af 100 året for Marcellus Loge nr. 8’s
stiftelse modtog vi faklerne fra Loge nr. 25 Horsia
– de er angiveligt fra den gamle loge og kan i dag

Et stort spørgsmål vil altid hænge i luften: Hvad
var årsagen til, at Marcellus måtte lukke?
Der er nok flere årsager. Som nævnt var der ikke
orden med indberetninger til Storlogen. Og med
Lemvigs placering havde mange brødre en lang
rejse for at overvære logemøderne – en rejse, som
for mange med datidens transportmuligheder ikke
kunne klares på en dag. Vi ved også, at der
mellem nogle brødre var økonomiske tvister med
sagsanlæg til følge.

Odd Fellow Foreningen Lemvig / VIKING
Den 25. september 1883 blev Marcellus Loge nr.
8 som den første loge i Jylland oprettet i Lemvig.
Men allerede efter 7 år blev Logen ophævet.
Fra 1890 og til 1920 var der, så vidt vides, ingen
Odd Fellow medlemmer i Lemvig. I årene fra
1920 til 1925 blev der fra Lemvig optaget 5
brødre i Loge nr. 34 Dannebrog, og den 11. maj
1925 blev Odd Fellow Foreningen ”LEMVIG”
stiftet. Disse 5 brødre var: Chr. Nielsen Torp,
Georg Christensen, Aage Damborg, Th. Jørgensen
og Carl Dalgaard.
Møderne blev holdt privat og gik på skift mellem
brødrene. Tilgangen var meget lille – i 1931 var
der 11 brødre.
Ved årets første møde i 1931 skænkede brødrene
Foreningen en hammer af ibenholt med
sølvbeslag. Hammeren blev lavet af br. Carl
Dalgaard og ligger i dag på Undermesters pult.

Møderne blev så henlagt til Industrihotellet, hvis
ejer også var medlem.
I Foreningens levetid har der været 5 formænd:
Chr. Nielsen Torp – Th. Jørgensen – Alex Rønne
– Hilbert Sørensen – Søren Norup.

På grund af salg af hotellet tilbød br. Carl
Dalgaard, at Foreningen gratis kunne benytte hans
gildesal i Østerbrogade, og den 6. oktober 1948
flyttede Foreningen til ”Kælderen”. Nu blev
tilgangen større, og det varede ikke længe, før
”Kælderen” blev for lille, men det rådede br. Kaj
Nielsen bod på ved at stille et rum i forbindelse
med ”Kælderen” til rådighed. Der var nu 32
brødre.
I juli 1950 drøftedes for første gang muligheden
for at købe ejendommen i Bredgade 7, men
spørgsmålet blev udskudt, fordi ejendommen blev
solgt til anden side.
Den 22. august 1933 vedtog man ved 2.
afstemning, at Foreningens navn skulle ændres til
VIKING. Der havde været nogen modstand mod
dette navn fra br. D.D.S.S. Randrup, fordi navnet
ikke var ordensrelateret, men det nye navn blev
dog efter nogen tid accepteret.

I 1954 blev ejendommen Vestergade 39 købt og
Loge nr. 75 ”VIKING” blev som bekendt
institueret den 1. maj 1955. Odd Fellow
Foreningen ”VIKING” havde således efter 30 års
virke nået sit endelige mål.

Så kom 2. verdenskrig, og fra 1942 til 1948
holdtes ingen møder.
Men efter 1948 blev arbejdet genoptaget, og
møderne blev nu henlagt til Jespersens Hotel. Men
der blev man af forskellige grunde ikke ret længe.

Til sidst nævnes fra protokollerne, at Foreningen i
en årrække sørgede for 6 drenges ferieophold i
Loge nr. 34 Dannebrogs sommerkoloni ved
Oddesund Strand. Senere deltog også et antal
piger.

Fra første side i Forhandlingsprotokollen for
Odd Fellow Foreningen ”LEMVIG.”
Mandag den 11. maj 1925 blev der ved en lille
stilfuld og festlig højtidelighed dannet Odd Fellow
Foreningen ”LEMVIG.”

ordenstræet held og lykke i fremtiden.
Derefter blev br. Chr. Nielsen Torp indsat som
formand, br. Aage Damborg som sekretær og br.
Carl Dalgaard som kasserer.
Foreningen fik navnet ”LEMVIG.”

Kl. 7 samledes ca. 40 brødre fra Holstebro,
Vinderup, Ulfborg og Struer på Afholdshotellet.
Br. O West åbnede mødet og meddelte, at han af
br. D.D.S.S., der var forhindret i at være til stede,
var bemyndiget til at danne Foreningen og
indsætte dennes embedsmænd. Han holdt derefter
en smuk lille tale og ønskede det nye skud på

Bagefter var der brodermåltid, hvor der herskede
en munter og fornøjelig stemning.
Det var starten på arbejdet med at danne en Odd
Fellow Loge i Lemvig. Som bekendt skulle der gå
30 år, inden målet blev nået.

Hvorfor navnet Viking?
Beslutningen om at ændre Odd Fellow
Foreningens navn fra LEMVIG til VIKING kan
ikke efterspores, da de daværende brødre er døde.
Man kan gætte på, at der hentydes til vikingernes
vovemod og dristige fremfærd. Limfjordens
vestlige del var jo udgangspunkt for kong Knud
den Stores togter til England.
Med den viden vi har i dag om vikingernes
omspændende virke ude i Europa, hvor de i vidt
omfang drev handel, må navnet opfattes som et
symbol på udsyn og den virketrang, der prægede
datidens mennesker.

Månederne op til 1. maj 1955
I tiden op mod institueringen var der en livlig
brevveksling mellem Odd Fellow Foreningen og
Storlogen. Der var mange spørgsmål, der skulle
afklares.
7/1 1955
Der forespørges, om der findes særlige formularer
til ansøgning om Fribrev for den påtænkte nye

loge i Lemvig. Der bestilles regalier og insignier.
8/2 1955
Det meddeles Storlogen, at brødrene på et møde
har vedtaget at kalde den fremtidige loge
”VIKING”, og man vil gerne have oplyst, hvilket
nummer den nye loge vil få.

Arbejdet med indretning af logen er så langt
fremskredet, at indvielsen vil kunne foregå i maj,
og Foreningen vil foreslå den 8. eller 15. maj, idet
Foreningen bliver 30 år den 11. maj.
Med hensyn til regalier har den Højværdige br.
Storsire meddelt dispensation til, at vi selv må
fremstille disse, og dette arbejde er i fuld gang.

I brevet er vedlagt check på 200,00 kr. for
gebyret.
Der ønskes hurtigt svar om, hvilken dag
indvielsen kan finde sted: 1., 15., eller 22. maj.
Hvis det er Storlogen lige meget, vil vi her
foretrække den 15. maj, men overlader i øvrigt til
Storlogen at bestemme dagen.

Storlogen kan ikke oplyse om, hvilket nummer
logen vil få, men det vil blive nr. 74 eller 75. Der
er også ved at blive dannet en ny loge i Randers.

19/3 1955
Der fremsendes 40 afgangskort
for de brødre, der ønsker at overgå til den nye
loge.
Endvidere vedlægges en fortegnelse over de
valgte og udnævnte embedsmænd.
”Vi har vist nok glemt at bestille insignier til
kapperne for Overmester, Undermester og
Exmester, og vil gerne bestille disse.”

21/2 1955
Det ønskede budget fremsendes. Udover de i
budgettet ansatte beløb er Foreningen i besiddelse
af den krævede kapital på 100,00 kr. pr. br. eller i
alt 4.000,00 kr.
Nummeret på logen efterlyses igen af hensyn til
bl.a. logetæppet.
4/3 1955
Afgangskort for 40 brødre vil blive fremsendt, så
snart de modtages fra de respektive loger og
ligeledes ansøgning fra 2 kandidater om optagelse
i Ordenen.

19/4 1955 ”Den nye loges segl er for tiden
under udarbejdelse. Yderligere skal jeg oplyse, at
Storlogens repræsentanter vil blive afhentet i
Struer om lørdagen og igen blive befordret til
Struer mandag morgen.”

Dagen
Søndag den 1. maj 1955, få dage før Foreningens
30 aars Jubilæum, oprandt endelig Dagen, som
man havde set hen til med stor Forventning og
Loge nr. 75 kunne institueres under Foreningens
gamle navn ”VIKING”. Kl. 9 blev der nedlagt
Kranse paa de afdøde Bbr. Grave, og på Slaget 10
meldte Br. Stormarskal Storlogens ankomst.
Byggeudvalget afleverede Bygningen til Br. StorSire og den højtidelige handling med Indvielse af
Logesalen tog sin Begyndelse. Det var en
uforglemmelig Oplevelse for de talrige Bbr., der
fyldte Logesalen til sidste Plads.
Efter en Frokostpause besatte Stor Embedsmændene paany Stolene og de fem Bbr., der
havde ansøgt om Fribrev, fremstilledes for Br.
Stor-Sire og fik overrakt Fribrevet efter at dette

var oplæst af Br. Stor-Sekretær.
Tilbage var derefter Installationen af de nye
Embedsmænd og efter en kort pause foretoges
Indvielsen af 2 nye Kandidater med Br. Stor-Sire i
Overstolen, Br. Stor-Sekretær i Understolen,Br.
Dep.Stor-Sire som Exmester, Br. Stor-Kapellan
som Kapellan og Br. Stor-Marskal som
Ceremonimester. Atter en uforglemmelig
Oplevelse for de mange tilstedeværende Bdr. Og
ikke mindst for de 2 kandidater, som blev optaget
i Ordenen.
De forskellige Handlinger foregik nøjagtig som
beregnet og næppe var Indvielsen afsluttet, før
Damerne indfandt sig for at tage de nye Lokaler i
Øjesyn. Br. Stor-Sire rettede nogle varme og

tankevækkende Ord til Damerne om Odd Fellow
Ordenen.
Om aftenen var der Festmiddag paa Jespersens
Hotel, hvor der blev holdt 6 officielle Taler. Br.
U.M H. P. Brodersen bød velkommen og ledede
Aftenen igennem. Br. Chr. Nielsen Torp talte for
Konge og Fædreland, Br. O.M. Søren Norup for
Ordenen, Br. Stor-Sire for den nye Loge, Br. U.M.
Brodersen for Moderlogerne, Br. Hilbert Sørensen
for gæsterne og Br. Harald Jensen for Damerne,
og efter forskellige havde haft Ordet takkede Br.
O.M. Norup Storlogen og Stor-embedsmændene
for Dagen og rettede en tak til forskellige Sider
for den Hjælp der var ydet og for de
Gaver, der var modtaget i Dagens løb.

Indretning og Anskaffelsen af dens Tilbehør.
Efter 65 Aars Forløb har Lemvig igen faaet sin
egen Loge, et nyt Bevis paa Ordenes Livskraft, at
der efter saa mange Aars Forløb og trods adskillig
Modgang paany kan samles saa mange Bdr.
Under Logens Banner.
Ovenstående beretning fandt br. Arkivar i arkivet.
Det er uvist, hvem der har skrevet den. Jeg har
valgt at tage den med og skrevet den af nøjagtigt,
som den er skrevet. For mig er det en stilfærdig
beskrivelse af en stor og højtidelig oplevelse for
vedkommende.
Ole Baun

Logen ”VIKING” er Tak skyldig, ikke alene for
de talrige gaver som var modtaget til Logens
Festdag, men ogsaa for den store Hjælp der er
ydet fra andre Loger og Bdr. ved Logens

Uddrag fra protokollerne (De enkelte afsnit dækker hver én protokol)
1. maj 1955 – 7. december 1960:
Det besluttes at lægge blomster på afdøde brødres
grave på stiftelsesdagen i stedet for til jul.
1/1 1955: Br. Aage Damborg og br. Georg
Christensen – 2 af de 5 brødre, som dannede Odd
Fellow Foreningen - mindes.
Der er flertal for at holde et møde i juli og et møde
i august.
4/7 1956: Det meddeles i logesalen, at Lejrforeningen ”Sct. Thøger” er stiftet og godkendt af
Storlogen. Logen tilslutter sig logernes Erhvervsråd.
I 1957 opfordres der til, at man melder sig som
bloddonor.
10/12 1958: Logemødet udsættes til kl. 20.15 på
grund af forretningernes lange åbningstid op mod
jul.
Forslag om, at der anskaffes et instrument i
selskabslokalerne, og at Logen får en devise. Der
skal på et senere møde stemmes om forskellige
forslag.

4. januar 1961 – 20. april 1966:
Forslag om køb af stereofonianlæg, evt. kun en
grammofon. Der anskaffes et toneanlæg, som
kommer til at volde mange tekniske problemer.
Der diskuteres flere gange om ændring af
mødeaften på grund af, at TV sender spillefilm,
fodbold og teaterstykker om onsdagen.
Men onsdag aften fastholdes – dog ændres
mødetiden fra kl. 20 til kl. 19.30 de aftener, hvor
der er gradearbejde.
Spørgsmålet om nyindviede brødre skal deltage i
brodermåltidet den første aften efter optagelsen
eller ej, bliver drøftet flere gange. Det besluttes, at
proponenten i hvert enkelt tilfælde træffer
beslutningen.
I 1962 sendes ansøgning om tilskud eller lån til
reparation af logebygningen til Storlogen –
ansøgningen kan ikke imødekommes.

25/6 1959 Der afholdes et ekstraordinært møde på
grund af br. OM. H. P. Brodersens pludselige død
den 12. juni 1959.
Perioden er præget af rigtig mange besøg fra
andre loger og mange hilsener fra brødre fra
Lemvig, der har besøgt andre loger.

Et forslag om at invitere ældre enlige mænd på
besøg ved juletid sættes i udvalg. På grund af
manglende plads i selskabslokalerne kunne man
arrangere 2 aftener, hvor 50 – 60 personer (ældre
enlige mænd og brødre) kunne deltage pr. gang
En Bibel til alteret blev foræret af 8 brødre: Br.
Gunnar Henriksen, br. Andreas Mollerup, br.
Thomas Borgholm, br.
J. Chr. Kamstrup, br. Frede
Pedersen, br. Ejnar Christensen, br. Harald Jensen
og br. Halfdan Pedersen.
I Maj 1963 blev loftet i logesalen istandsat, og der
blev tapetseret i selskabslokalerne.
Et forslag om en spørge/forslagskasse i
forværelset blev nedstemt med den begrundelse,
at alle forslag skal behandles i logesalen under Til
Bedste For Logen.
11/4 1964: Opsættes et nyt orgel i logesalen på
prøve med forsikringer om, at det virkelig kunne
spille. Problemet var bare, at der ikke var brødre,
der kunne betjene det!
I maj godkendte Lemvig Byråd ansøgning om, at
2 lejligheder på 1. sal måtte nedlægges fra den 1.
januar 1966.
Man holdt fast i 2 ekstra møder om året: et i juli
og et i august.
Udvidelsen af selskabslokalerne vil beløbe sig til
50.000 kr. Der indsamles penge blandt brødrene
og søges om et lån fra Storlogen.
27/11 1964: Blev nye love for Broderfonden
nedstemt.

27. april 1966 – 5. april 1972:
Det besluttes, at man ikke vil udleje
selskabslokalet til andre foreninger.
Guldalderklubben kunne låne lokalet.
I 1967 blev ændringer til Logens særlige love
vedtaget.
Der indkøbes 20 nye stole magen til stolene i
logesalen.
8/10 1969: Loge nr. 34 Dannebrog er på
besøg. Under logemødet overtager
embedsmændene fra denne loge stolene for at
behandle egne sager!!.

Br. Børge Præstholm forærer Logen en
mindeplatte og en medalje fremstillet i anledning
af Ordenens 150 jubilæum.
Spørgsmålet om at anskaffe navneskilte drøftes
for første gang.
18/3 1970: Nedsætter man et udvalg, som
skal arrangere en sammenkomst for enlige ældre
mænd. Sammenkomsten finder sted den 29. april.
Serveringen bliver foretaget af Rebekkasøstre.
Sammenkomsten gentages året efter med 37
gæster og 29 brødre. Menuen er gule ærter!
Et forslag om at anskaffe en telefon nedstemmes.

5/8 1970: Logen arrangerer en aften for brødre,
hustruer og voksne pårørende.
Fr. Fransicha Hahn forærer Logen et billede af
Marcellus Loge nr. 8. (Se under Marcellus).
Et forslag om at anskaffe en opvaskemaskine og
et køleskab til køkkenet kan ikke efterkommes.

12. april 1972 – 5. februar 1975:
Der arrangeres sommerfest for enker, ledsagere,
voksne børn og brødre.
Forslag om, at Stiftelsesfesten kun afholdes hvert
5. år på grund af for ringe tilslutning. Bliver taget
op senere.
Rebekkasøstrene fra Lemvig anmoder om, at låne
lokalerne vederlagsfrit. Dette godkendes.
28/3 1973: Storlogen godkender, at Foreningen
”VIGEN” oprettes.
Tilsagn fra Storlogen om et lån på 25.000 kr. og et
tilskud på ligeledes 25.000 kr. til ombygning.
Tilsagnet er betinget af, at kontingentet ikke kun
hæves med 10 kr., men derimod med 15 kr. om

måneden. Storlogen fandt, at budgettet var for
stramt.
17/10 1973: De nye lokaler indvies.
Kort efter begrænses brugen af lokalerne på grund
af de stigende energipriser.
Ombygningen beløber sig til 117.000 kr. Der
indsamles og laves gældbeviser blandt brødrene
for 64.000 kr.
Det vedtages, at Rebekkasøstrene skal betale 40
kr. pr. medlem for at benytte lokalerne. Beløbet er
incl. lys og varme men excl. rengøring.
Rebekkaloge nr. 60 ”VIGEN” institueres den 5.
oktober 1974.
Brødre fra Loge nr. 75 VIKING står for serveringen.

12. februar 1975 – 1. februar 1978:
Der sker en ændring af Grundloven. Alle brødre
kan deltage i forhandlingerne, men kun 3. grads
brødre kan stemme.
Planer om udskiftning af vinduer mod Vestergade
og skalmuring med 1⁄2 sten. Pris 152.000 kr.
”Foreningen til bevarelse af Lemvigs ældre
ejendomme” kontaktes.
Udbetaling fra fødselsdags17/3 1976:
kassen standses til efter 25 års jubilæet.
Planer om at inddrage en lejlighed for at kunne
udvide køkkenet drøftes. 2 værelser udlejes til
teorilokaler. Udgiften beløber sig til 136.160 kr.
Fremover udleveres regnskabet i forværelset
inden det møde, hvor det skal behandles. Det
udleverede regnskab skal afleveres igen efter
mødet.
Fordeling i aldersklasser udarbejdes gennemsnitsalderen i 1976 er 57 år.
Kontingentet til Broderfonden hæves til 40 kr.

8/12 1976: Der nedsættes et udvalg, som
skal udarbejde et festskrift til jubilæet.
Der foretages indsamling til jordskælvsramte i
Rumænien.
Et vægur til selskabslokalerne modtages som gave
fra br. Svend Smedegaard.

8. februar 1978 – 4. april 1984:
Telefon i Logen diskuteres flere gange, inden der i
februar 1979 bliver flertal for at installere en
telefon i anretterværelset.
6/9 1979: Sommermødet aflyses på grund af for få
tilmeldinger.
Der ønskes nye regalier inden 25 års jubilæet. Der
fremkommer flere forslag til finansiering, uden
der opnås enighed.
Jubilæumsfond ændres til Humanitær fond.
Af forskellige grunde bliver der ikke uddelt
donationer i forbindelse med jubilæet.
Tiltalen Du eller De diskuteres. Man afventer et
svar fra Storlogen.
Br. OM Robert Hesselberg flytter til Svendborg i
1981. Den daværende UM mener ikke, det er
ham, der skal overtage embedet, når det drejer sig
om en længere sammenhængende periode. Br. fg.
Exmester Tage Laursen overtog embedet.
I 1981 afholdes der igen en vellykket
sammenkomst for ældre mænd. Menuen er stadig
gule ærter, men nu udvidet med pandekager.
8/4 1981: Det bliver pålagt logerne at festligholde
både Ordenens stiftelsesdag (26.april) og Thomas
Wildeys fødselsdag (15. januar).
I september 1981 får Logen en postboks, fordi det
ikke er tilfredsstillende, at breve ligger i gangen.
Rebekkaloge nr. 60 VIGEN holder juletræsfest for
børn og børnebørn.
I januar 1983 skal en lejlighed sættes i stand.
Beløbet findes ved at udsætte indfrielse af
brødrenes gældsbeviser.
Ny pjece om Odd Fellow Ordenen udgives.
I anledning af 100 året for indstiftelsen af
Marcellus Loge nr. 8. arbejdes der på at få de
gamle effekter tilbage fra den loge, som havde
købt dem. Det lykkedes desværre ikke.
Det besluttes bl.a. på opfordring af br. D.D.S.S.
Axel Nørgaard at festligholde 100 året den 25.

september med følgende program: Festloge i
salen, derefter blomsternedlæggelse på br. Hahn’s
grav, den eneste grav, der er tilbage af gravene for
de brødre, der var med til at stifte Logen. Derefter
frokost i selskabslokalerne med damer. Udover
brødre fra vor Loge deltager også en busfuld
brødre fra Loge nr. 25 Horsia.

Odd Fellow Ordenens sparebøsse skænkes til
Logen af br. Ole Mose Jeppesen..

11/4 1984 – 15/5 1991:
Forslag om mindebog, hvor hver enkelt br. skriver
kort om sig selv.
Der drøftes et evt. indkøb af et nyt orgel.
20/2 1985: Ny afstemning om ændrede mødetider
– de gamle fastholdes endnu en gang.
Gaven til konfirmander ændres fra Det nye
Testamente til Anne Sofie Seidelins oversættelse
af Det nye Testamente.

28/8 1991 – 5. april 1995:

Afholdelse af et informations
25/9 1985:
møde for mulige kandidater berøres.
Br. Niels Korsgaard overtager
6/11 1985:
ansvaret for flagning.
Logen modtager 5 malerier med Lemvig-motiver af
br. Carl Peter Nybo Loge nr. 63 Kilen.
I 1988 diskuteres store forandringer: 3 af 4
lejligheder og selskabslokalerne skal istandsættes,
der skal laves mødelokale og arkiv, og endelig skal
bygningen brandsikres. Udgifterne anslås til
636.000 kr.
Der indkøbes møbler og lamper til mødelokalet og
trappen bliver tæppebelagt.
Gennemsnitsalderen er nu på 60 år.

Det bliver tilladt at klappe i logesalen under
arrangementer.
Logen får foræret en ambolt af br. Ove Eriksen.
Værktøjet blev skænket af br. Bjørn Ole
Henriksen. Ambolten står nu i garderoben.
Et nyt musikanlæg anskaffes. Samtidig opfordres
der til at anskaffe et teleslyngeanlæg.
Drøftelse af oprettelse af vennelogesamarbejde.
Det besluttes, at der hvert år i foreløbig 3 år skal
arrangeres besøg mellem de 3 loger – Loge nr. 70
Tyrgil Knuttson, Mariestad i Sverige og Loge nr.
122 Gyldenborg, Kongsvinger i Norge og Loge
nr. 75 VIKING.
I 1993 er mødetidspunktet igen til debat, uden det
afstedkommer nogen ændring.
Samme år vedtages det, at der lægges blomster på
afdøde brødres grave i 20 år – eller så længe, der
er pårørende i byen.
I 1994 finder en indsamling i alle loger sted med
det formål at skaffe penge til et antikt klaver i det
nye Odd Fellow Palæ.
I forbindelse med logens 40 års jubilæum uddeles
der donationer til forskellige plejehjem.

19. april 1995 – 9. april 1997:
Renovering af vinduer og udvendig maling. 1

maleri som gave fra br. Carl Peter Nybo, Loge nr.
63 Kilen.
Viceværtproblemet drøftes.
Positiv debat om brug af De eller Du tiltalen i
logesalen. De-tiltalen bibeholdes.
Nye sanghæfter skænkes af br. Jørn Gadgaard.
Br. Børge Præstholm, Loge nr. 39 Sct Kjeld
(tidligere br. i vor Loge) forærer Logen et stort
maleri af Den barmhjertige Samaritan.
Der opfordres til, at Logens historie bliver
skrevet.
Br. Laurids Husted Kristiansen forærer en
mahognivitrine til selskabslokalerne.
Br. Svend Smedegaard og hans moder, fru
Ingeborg Smedegaard forærer 2 malerier med
Lemvigmotiver.
I marts måned 1997 nedlægges Erhvervsudvalget.
Rebekkasøstre skal fremover benævnes Odd
Fellow søstre.

16. april 1997 – 22. sept. 1999:
Søster Isse og br. Exmester Harald Jensen donerer
et beløb, som ønskes anvendt til et
teleslyngeanlæg.
I december 1997 ændres Logens særlige love.
Anskaffelsen af nye kapper drøftes, uden at disse
bliver købt.
Br. Jørn Gadgaard forærer 4 logeplatter og et
maleri til Logen.

29. sept. 1999 – 11. sept. 2002:
Oprettelse af en hjemmeside på Internettet
behandles. Der er i øjeblikket ikke stemning
herfor.
I september 2000 vinder 3 brødre – Svend
Gregersen, Ove Prangsgaard og Ole Baun
holdmesterskabet i Odd Fellow golfmatchen, og
skal derfor i 2001 arrangere den årlige match,
hvor alle golfspillende søstre, brødre og ledsagere
fra hele Danmark indbydes
25/10 2000 Br. Exstorrepr. Anker Kaalund
forærer i anledning af sit 50 års Ordensjubilæum
Logen 2 guld- og 2 sølvskeer.

I januar besluttes det at afholde det første
informationsmøde for eventuelle nye kandidater.
Der deltog 10 gæster og 23 brødre.
7/3 2001: Det nye teleslyngeanlæg installeres.

18. sept. 2002 – 10. sept. 2003:
Efter forslag fra ejendomsudvalget og efter
anbefaling af finansudvalget istandsættes gården.
Huslejen for Søsterloge nr. 60 VIGEN fastsættes,
så det fremover er en omkostningsbestemt leje.
Marcellusbilledet i forværelset renoveres af br.
Eigil H. Neess.
Mødetiden bliver igen drøftet, uden det
afstedkommer nogen ændring.
Det besluttes at få alle billeder af Logens
embedsmænd gennem årene renoveret.
17. sept. 2003 – 31. dec. 2004:
29/10 2003 Logen modtager brev fra br.
Storsire med meddelelse om, at Storlogen gerne
vil efterkomme invitationen til at deltage i Logens
50 års Stiftelsesfest den 30. april 2005.
6/11 2003 Der afholdes informations
møde med 6 gæster.
Der nedsættes et jubilæumsudvalg.
19/112003: Der afholdes Festloge med søstre fra
Søsterloge nr. 60 VIGEN for at markere Ordenens
125 års jubilæum i Danmark.
Logens oprindelige mål om at kunne uddele
100.000 kr. på jubilæumsdagen fastholdes.

8/12 2004: Br. Storrepræsentant Vagn
Baunsgaard forærer Logen et klokkespil i
anledning af sit 25 års Ordensjubilæum.
Logen har fået mange flere gaver end dem, der her
er nævnt. Vi har valgt kun at medtage de gaver,
der er nævnt i protokollerne.
Br. Erling Brask har foræret og installeret det
"Alt seende øje".

Vi håber, ingen er glemt.

Logebygningen
Onsdag den 10 marts 1954 afholdt Odd Fellow
Foreningen ”VIKING” et ekstraordinært møde.
Anledningen til mødet var køb af bødker Jensens
ejendom i Vestergade og en eventuel oprettelse af
en loge i Lemvig. Købsprisen var fastsat til 90.000
kr. med 20.000 kr. i udbetaling. Den årlige
lejeindtægt beløb sig til ca. 7.000 kr.

et ordinært møde, og der var blandt alle 29
tilstedeværende brødre enighed om at købe
ejendommen til logebygning. Ejendommen kunne
handles ned til 83.000 kr. Hertil kom der ekstra
udgifter til forstærkning af loftbjælkerne, ligesom
man måtte indrette en ny lejlighed i bagbygningen
for at få tilladelse til nedlæggelse af en lejlighed
på 2. sal, som skulle bruges til logeformål.
Desuden kautionerede alle brødrene for et nyt lån
i Sparekassen på 22.000 kr. Beløbet skulle bruges
til alle udgifter i forbindelse med etablering af
logelokalerne.
Der blev nedsat et byggeudvalg bestående af
brødrene: Søren Norup, Jens Jørgensen, Aksel
Grankjær, og Carl Dalgaard.

Sagen blev drøftet og fik støtte af de fleste af de
fremmødte 30 brødre. Der blev tegnet lån for
13.000 kr. af 23 brødre.
Onsdag den 7. april 1954 drøftedes sagen igen på

13. juni 1954 blev en finansieringsplan sendt til
godkendelse i Storlogen – man kunne forvente et
tilskud på højst 10.000 kr. til indretning m.m.

I august 1954 blev det besluttet at inddrage flere i
arbejdet med indretningen af logebygningen og
byggeudvalget blev dermed kraftigt udvidet:
Malerarbejdet: Kaj Nielsen
Varmeinstallation: Anker Kaalund og Sigurd
Christensen
Lys: Hilbert Sørensen og Sigurd Christensen
Gulvtæpper: Gunnar Berthelsen og Halfdan
Pedersen
Kapper og regalier: Søren Norup, Halfdan
Pedersen, H.P. Brodersen
Gardiner og logetæppe:
Fru Brodersen, fru Dalgaard og
fru Eva Nielsen
Desuden hjalp følgende: fru Paakjær, fru Henny
Christensen, fru Thomsen, fru Sigurd Christensen
og fru Sørensen.

I flere møder deltog br. Stor Sire Knud Nielsen og
br. Dep. Stor Sire Mads Holm, Skive for at høre
om planerne med selve stiftelsen og finansiering
af den nye Loge.
I januar 1955 havde udvalget et forslag til inventar
på plads, og efter mange drøftelser og
undersøgelser, blev det besluttet, at logesalen
skulle opvarmes med el, og de øvrige lokaler med
gas.
Som den næstsidste handling fremlagde
byggeudvalget et budget over Logens drift, inden
man søndag den 1. maj 1955 kunne overdrage
logebygningen til br. Stor Sire Knud Nielsen, og
derefter ophævedes udvalget. I stedet blev der
valgt et anskaffelsesudvalg og et ejendomsudvalg.
Når man læser byggeudvalgets protokol fremgår
det tydeligt, at det har været et dygtigt og meget
omhyggeligt arbejdende udvalg, der virkelig har
undersøgt de muligheder, der var gennemførlige.
Man har besøgt flere andre loger, inden man traf
beslutningen om, hvordan Logen i Lemvig skulle
se ud.

Oversigt over indtægter og udgifter vedrørende logebygningen i 1956: (det første hele år).

9 lejemål
Logen
Kreditforening
Sparekassen - afdrag 1.000,00, renter 1.316,00
Jensen 2. pant - afdrag 1.000,00, renter 1.109,00
Brandforsikring
Glasforsikring
Ejendomsskat
Grundejerforsikring
Gebyr til Sparekassen
Forhøjelse fra 1.juni
Anslået vedligeholdelse
Overskud

Indtægter
6.960,00
2.000,00

Udgifter

1.710,00
2.316,00
2.109,00
104,75
37,25
700,00
118,00
48,00
288,00

1.500,00
605,00
9.248.00
9.248,00
Kilder: Protokol for byggeudvalget, Ejendomsudvalget og Forhandlingsprotokol for Odd Fellow Foreningen

"VIKING" Lemvig.
Logesalen var i starten kortere, end den er nu.
Selskabslokalet udgjorde en del af den nuværende
logesal samt det nuværende forværelse.
Udbygningerne og omforandringen blev udført,
når det var muligt at nedlægge lejligheder, og når
økonomien tillod det.
Her skal nævnes nogle af de vigtigste ændringer:
Udskiftning af taget på husets
1962-63:
bagside.
1966: Indretning af selskabslokale på 1. sal med
tilhørende toiletter.
1974: Nyt tag på husets forside og udvidelse af
logesalen samt forbedring af udgangsforholdene.
1976: Skalmuring af ydermure mod nord og øst
samt isætning af nye vinduer.
2
1977: Udvidelse af selskabslokalet med 8 m fjernelse af 1 skorsten, nyindretning af køkken
samt hovedistandsættelse.
Hovedistandsættelse af
1986-87:
selskabslokale og forrum samt projektering til
indretning af mødelokale og klublejlighed.
1994: Selskabslokalet bliver moderniseret. Der
blev budgetteret med en udgift på 135.000 kr.
Moderniseringen blev realiseret med et beløb på
270.000 kr. Det afstedkom ingen utilfredshed
overhovedet.
Udgifterne blev delvis finansieret med gaver og
lån fra brødrene.

Afslutning
Dette jubilæumsskrift vil vi gerne slutte med at
mindes de afdøde brødre, som gennem 50 år har
haft deres virke i Logen, og som ved fælles
arbejde har lagt et godt fundament, som nye
brødre kan arbejde videre på til gavn for vor
Orden og vor Loge.
Vi vil mindes de 5 brødre, som tog initiativ til at
starte Odd Fellow Foreningen i 1925, og de 5
brødre, som den 1. maj 1955 modtog Fribrevet –
vi vil mindes dem i taknemmelighed og respekt
for det store arbejde de udførte.
Æret være deres minde.

Så standsed på ny et hjerteslag,
i døgnets rastløse ilen.
En mund blev tavs, en stol blev tom,
en sjæl fandt freden og hvilen.
Vi bøjer vort hoved for dødens magt,
og lover, mens dagene rinde,
Skal æret være jeres brodernavn,
og æret være jeres minde.

***************************

Embedsmændene i 2004:
Øverst fra venstre:
Br. Kasserer Leif Østerby Pedersen, br. Sekretær
Arne Bredahl og br. Skatmester Steen Trier Lund.

Nederst fra venstre:
Br. Undermester Verner Olsen, br.
Overmester Ole Baun og br. Fg. Exmester
Jens Peder S. Olesen.
Jubilæumsudvalget:
Formand Br. OM Ole baun, Br. UM Verner
Olsen, Br, Storrep. Lindgren Sørensen, Br. Eigil
H. Neess og br. exm. Egon C. Christensen udvalgets sekretær.

LOGE NR. 75 VIKING, I.O.O.F. LEMVIG
Termin
1955/56
1956/58
1958/59
1959/60
1960/62
1962/64
1964/65
1966/67
1967/69
1969/71
1971/73
1973/75
1975/77
1977/79
1979/81
1981/83
1983/85
1985/87
1987/89
1989/91
1991/93
1993/95
1995/97
1997/99
1999/01
2001/03
2003/05

Inst. d.
1.5.1955
6.2.1956
29.1.1958
16.9.1959
3.2.1960
24.1.1962
16.1.1964
17.1.1966
17.1.1968
12.11.1969
9.9.1971
12.9.1973
17.9.1975
14.9.1977
19.9.1979
2.9.1981
21.9.1983
4.9.1985
16.9.1987
6.9.1989
4.9.1991
16.9.1993
5.4.1995
16.4.1997
7.4.1999
18.4.2001
23.4.2003

Overmester
Søren Norup
Hans Brodersen
Hans Brodersen
Aksel Thomsen
Harald Jensen
Aksel Thomsen
Hakon Krejsler
Hakon Krejsler
Anker Kaalund
Thomas Borgholm
Arne Johansen
Erik Hansen
Erhardt Olesen
Tage H. Laursen
Robert Hesselberg
Jørgen Buhl
Egon C. Christensen
Otto H. Schumann
Per Kristensen
Kai Møller
Vagn Baunsgaard
Allan B. Møller
Jørn Kallesøe
Ole Mose Jeppesen
Lindgren Sørensen
Jens Peder S. Olesen
Ole Baun

Undermester
Hans Brodersen
Aksel Thomsen
Harald Jensen
Harald Jensen
Thomas Borgholm
Hakon Krejsler
Anker Kaalund
Anker Kaalund
Arne Johansen
Arne Johansen
Erik Hansen
Erhardt Olesen
Tage H. Laursen
Robert Hesselberg
Jørgen Buhl
Egon C. Christensen
Otto H. Schumann
Per Kristensen
Kai Møller
Vagn Baunsgaard
Allan B. Møller
Jørn Kallesøe
Ole Mose Jeppesen
Lindgren Sørensen
Jens Peder Olesen
Ole Baun
Verner Olsen

Sekretær
Adolf Jeppesen
Harald Jensen
Thomas Borgholm
Thomas Borgholm
Hakon Krejsler
Anker Kaalund
Svend Kirkegaard
Arne Johansen
Sv. AA. Laursen
Sv. AA. Laursen
Erhardt Olesen
Tage H. Laursen
Robert Hesselberg
Jørgen Buhl
Egon C. Christensen
Otto H. Schumann
Per Kristensen
Kai Møller
Vagn Baunsgaard
Allan B. Møller
Jørn Kallesøe
Ole Mose Jeppesen
Lindgren Sørensen
Ole Peder Skou
Ole Baun
Verner Olsen
Arne Bredahl

VALGTE EMBEDSMÆND 1955 - 2005
Kasserer
Jens Jørgensen
Jens Jørgensen
Hakon Krejsler
Hakon Krejsler
Ove Jensen
Ove Jensen
Hilbert Sørensen
Erik Hansen
Erik Hansen
Erik Hansen
Sv. E. Hyldahl Andersen
Sv. E. Hyldahl Andersen
Sv. E. Hyldahl Andersen
Erling Jensen
Erling Jensen
Erling Jensen
Sv. Aage Jensen
Rasmus B. Termansen
Jørn Kallesøe
Jørn Kallesøe
Svend Kjærgaard
Lindgren Sørensen
Peter Kjær
Jens Peder S. Olesen
Leif Østerby Pedersen
Leif Østerby Pedersen
Leif Østerby Pedersen

Skatmester
Carl Dalgaard
Carl Dalgaard
Carl Dalgaard
Carl Dalgaard
C.A. Lauritsen
C.A. Lauritsen
E. Møller Jensen
E. Møller Jensen
Andr. Mollerup
Halfdan Pedesen
Halfdan Pedersen
Halfdan Pedersen
Halfdan Pedersen
R. Bilde Kjeldsen
R. Bilde Kjeldsen
R. Bilde Kjeldsen
Robert Christensen
Vagn Baunsgaard
Rasmus. B. Termansen
Svend Smedegaard
Svend Smedegaard
Svend Smedegaard
Svend Smedegaard
Steen Trier Lund
Steen Trier Lund
Steen Trier Lund
Steen Trier Lund

Fg. Exmester
Funder Larsen, L, 34
Søren Norup
Søren Norup
Søren Norup
Søren Norup
Harald Jensen
Aksel Thomsen
Aksel Thomsen
Hakon Krejsler
Anker Kaalund
Thomas Borgholm
Arne Johansen
Erik Hansen
Erhardt Olesen
Tage H. Laursen
Tage H. Laursen
Jørgen Buhl
Egon C. Christensen
Otto H. Schumann
Per Kristensen
Kai Møller
Vagn Baunsgaard
Allan B. Møller
Jørn Kallesøe
Ole Mose Jeppesen
Lindgren Sørensen
Jens Peder S. Olesen

