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FORORD 
 

        Med udgivelsen af dette jubilæumsskrift  –  i anledning af loge nr.70 Christian Skeels  

50 års stiftelsesfest, den 3.maj 2001  –  er der tegnet en bred vifte af historiske tildragelser og 

beskrivelser fra logeforeningen Marskens start, den 23.maj 1923 og til oktober år 2000. 

        Den fornemste opgave ved en sådan udgivelse er begrænsningens kunst. Der skal derfor lyde 

en stor tak til de mange brødre, der har bidraget med viden og materialer, samt til redaktions-

udvalget ved: broder exmester Knud Hersbøll, broder Gonde Hansen og broder arkivar Kaj Elkjær 

Larsen for det store arbejde, som ligger til grund for dette værk.  

 

        Skriftet indeholder interessant læsestof for såvel ældre som yngre brødre, men skriftet er også 

et historisk dokument for eftertiden. 

        Broder Storsire Christian Skeels valgsprog var: ”Indad og Opad”, hvilket falder i tråd med det 

gode logeliv, vi har haft i Tønder i de forgangne 50 år. 

        Gid dette skrift derfor må være med til at inspirere det daglige arbejde fremover i vor loge 

nr.70 Christian Skeel gennem samhørighed med Odd Fellow ordenens idealer og mål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søren Nielsen 

Overmester 
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FORENINGEN  MARSKEN 
        Efter genforeningen med Danmark i 1920 fandtes der i Tønder og byens opland en hel del   

Odd Fellows, som tilhørte loger dels under dansk og dels under tysk jurisdiktion. Hos disse loge-

brødre modnedes tanken om at oprette en broderlig forening med det formål at stifte en loge. Og 

den 26.maj 1923 blev der på hotel Tønder, Vestergade, oprettet en forening, som man vedtog at 

give navnet ”Marsken”. Navnet hentyder til, at marsken rundt om Tønder spillede en stor rolle for 

livet på egnen. Endnu var marsken ikke afvandet, og om vinteren var området meget ofte helt over-

svømmet, og marskens beboere måtte sejle i båd til Tønder eller foretage turen på slæde eller på 

skøjter. Om sommeren fyldtes marsken af tusindvis af stude.  

        Loge nr.48 Hertha, Sønderborg blev moderloge. Foreningen var som nævnt sammensat af 

brødre fra danske og tyske loger, hvilket måske kunne føre til problemer, men de gode viljer blev 

sat i højsædet, og rige år fulgte. I disse år havde foreningen et meget givende besøg af broder 

Storsire Christian Skeel. Men modgang fulgte, og nogle gange lå mødeaktiviteten i foreningen 

næsten helt stille ikke mindst som følge af tjenestemænds forflyttelse fra og til egnen efter genfor-

eningen i 1920.     

        Desværre er foreningens første protokol efter sigende bortkommet ved en brand, men ifølge 

Herthalogens protokol fra 1930 havde Marskens brødre længe ønsket sig en devise og broder exm. 

Dalsgaard Olsen fra loge nr.20 Holger Danske, Esbjerg, skrev en, som synges efter melodien:  
 

En yndig ung ridder . . .  og med følgende ordlyd: 
 

                                          Hvor Vidaaen sig slynger gennem Marsk og Eng, 

                                          og higer imod Diget til Vesterhavet frem, 

                                          i Egnen hvori muldet Guldhornene man fandt, 

                                         der vidner om en Stortid, der her så brat forsvandt. 
 

                                         Der Marsken nu skal virke i Thomas Wildeys Aand, 

                                         hans Lære skal vi sprede og knytte Venskabsbaand. 

                                         Vor Gerning her skal øves i Kærlighedens Navn, 

                                         og Sandhedens Fakkel skal være os vor Bavn. 
 

        Da foreningen Marsken blev omdannet til loge nr.70 Christian Skeel, foretog man en mindre 

ændring, så devisen kom til at passe til de nye forhold.     

        Efterhånden kom der igen mere liv i foreningen. Nye medlemmer kom til, og det var unge og 

aktive folk, der mødte op til møderne og meget ofte med 100% deltagelse. Møderne blev afholdt 

flere forskellige steder: Hotel Sylt i Højer, Schweizerhalle på Ribelandevej, Tønderhus i Spiker-

gade og senere Hotel Tønder, Vestergade.  

        Værten på det tyske forsamlingshus, Schweizerhalle, Jakob Friedrich Sinn Jensen kaldet Fritz 

Jensen, var medlem af foreningen, hvorfor det var helt naturligt at holde møderne for ordenen på 

dette sted, da man jo ikke beskæftigede sig med politik og politiske tilhørsforhold. Den 17.april 

1932 faldt Fritz død om blandt sine gæster kun 44 år gammel. Ved den efterfølgende begravelse på 

Tønder kirkegård blev der ved graven for første gang holdt en tale af en logebroder.  

          En særlig omtale af et af foreningen Marskens medlemmer skal tilføjes her. Det drejer sig om 

broder Hans Villumsen Hansen født den 4.2.1883. Optaget i loge nr.37 Thomas Wildey, Fredericia, 

den 20.10.1929. Broder Villumsen var toldopsynsmand, og gjorde tjeneste i Tønderområdet. 

Villumsen var formand for foreningen fra 1939 til 1942, hvorefter han blev forflyttet. 

        I 1917 blev de danske besiddelser i Vestindien  – øerne Sct.Thomas, Sct.Jan og Sct.Croix –    

solgt til USA. Hans Villumsen Hansen var med på det sidste hold, der gjorde tjeneste på de danske 

øer. Under en orkan væltede et træ foran hans hus på Sct.Croix. Af træet lod Villumsen forarbejde 

en hammer. Denne hammer skænkede han til loge nr.70 Christian Skeel ved logens instituering. 

Hammeren ligger nu på undermesterens pult.  
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        Foreningens medlemmer talte ofte om, at der burde dannes en loge, og da ”Digegrevens hus” i 

Vestergade i Tønder var til salg, blev der lavet tegninger af logesal m.v. - samt taget fotografier af 

huset. Storlogen afslog at hjælpe foreningen, der ikke selv magtede opgaven, og sagen måtte hen-

lægges. Foreningen besøgte i disse år flere nabologer og havde ofte besøg af brødre fra disse loger. 

Da logerne i Flensborg - som i hele Tyskland - blev lukket, tilbød brødrene fra Flensborg forenin-

gen Marsken inventar og regalier m.v. Alle disse ting blev opmagasineret i Tønder. Senere dog 

returneret til logen i Flensborg. 

        Besættelsestiden 1940-45 var en vanskelig tid for foreningen, og arbejdet lå næsten helt stille. 

Efter krigen kom der flere nye medlemmer og foreningen viste igen sit ansigt udadtil. Således blev 

der f.eks. afholdt en koncert- og teateraften på hotel Tønderhus. Det var Tønder Statsseminariums 

elever, der kom med orkester og kor samt skuespillere, der opførte et stykke af Soya. Overskuddet 

blev på 1000 kr., hvilket beløb blev skænket til ”tavse trængende”.   

 

        I 1949 fik foreningen yderligere tilgang, og medlemmerne besluttede sig for snarest muligt, at 

få oprettet en loge i Tønder. Samme år blev bygningen ”Tonhalle” på hjørnet af Kobbergade og 

Vestergade hærget af en voldsom brand. Bygningen, der havde været anvendt til flere formål, 

blandt andet til teater og som biograf og kro, blev solgt. Foreningen optog forhandlinger med den 

nye ejer om indretning af lokaler til en loge med et lejemål på 10 år. Broder Ingeniør Kristian 

Henriksen stod for planlægningen af selskabslokaler på 1.sal og logesal på 2.sal. Da lokalerne kun 

var lejede, og man havde en del af inventaret, var udgifterne overkommelige. Foreningen drøftede 

ved flere møder logens navn. Der var forslag om navnet ”Marsken”, men det navn havde også et 

sangkor i Tønder taget.    

 

        Imidlertid kunne man ikke glemme broder Storsire Christian Skeels store interesse for at få 

oprettet en loge i Tønder, og man mindedes med glæde Storsirens besøg. Foreningens medlemmer 

vedtog derfor at give logen navnet Christian Skeel.  Den 8.februar 1950 indsendte foreningen så en 

ansøgning til Storlogen. Udgifterne til indretningen af lokaler, samt køb af inventar og bøger m.v. 

blev anslået til 16.000 kr., og der afsattes 1.000 kr. til institueringen. Indtægterne blev beregnet 

således: Fra moderlogen  8.000 kr. - fra brødrene  3.000 kr. - og forventet fra Storlogen  6.000 kr. 

De årlige udgifter blev opgjort til 4.460 kr., hvilket beløb fordelt på 30 brødre betød et kontingent 

på 11 kr. pr. måned.  

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den  28. november 1950 godkendte  

Storlogen  navnet på logen  

”Christian Skeel”. 

 

Foreningen  Marsken  holdt sit sidste 

møde den 24. april 1951. 

Til mødet var der mødt 18 brødre. 

 

Mødeprocenten var i disse år omkring 65  

i gennemsnit. 

 

Billedet til højre viser tilholdsstedet for 

Odd Fellow loge nr.70 Christian Skeel  

fra 1951  –  1963    

1. og 2. sal i bygningen Tonhalle i 

Kobbergade, Tønder.   
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        Da Christian Skeel var blevet Storsire, skulle der males et portræt af ham, men udvalget kunne 

ikke godkende det første maleri, det var ikke pompøst nok.  

        Broder Storsekretær Alfred Christensen, der var personlig ven med Christian Skeel, syntes 

dog godt om maleriet, og han overtog det, idet han sagde: 

 

”Det passer godt til Christian Skeels valgsprog - indad og opad ”. 

 

        Efter Alfred Christensens død fik loge nr.70 Christian Skeel en henvendelse fra enken, 

Rebekkarådsrepræsentant Marie Christensen, hvor hun spurgte, om logen i Tønder ville have 

maleriet. Denne gave blev naturligvis modtaget med glæde i Tønder. 

 

        Da Odd Fellow Palæet i København brændte i 1992, blev også de malede portrætter af 

Ordenens Storsirer flammernes bytte. Storlogens embedsmænd var derfor meget glade, da de 

erfarede, at loge nr.70 Christian Skeel, havde et malet portræt af Storsire Christian Skeel.  

I det genopbyggede Odd Fellow Palæ hænger nu en fotografisk kopi af maleriet i Tønder. 

 

 

 

 

Institueringen af  Loge nr.70  Christian Skeel 

 
        Det var en stor begivenhed, da Odd Fellow Ordenens banner den 3. maj 1951 på Kristi 

himmelfartsdag blev hejst på bygningen i Kobbergade. Den nye loges lokaliteter var ikke af 

overvældende dimensioner, men de kunne sikkert dække behovet et godt stykke ud i fremtiden. 

Kl.10.30 samledes en skare på 70 brødre, hvoraf over halvdelen kom fra andre loger. 

 

        Som gæst var indbudt Tønder Købstads borgmester, bankdirektør J. J. Paulsen, der havde en 

høj stilling i Frimurerordenen. Storlogen var repræsenteret ved broder Storsire Knud Nielsen, 

broder dep. Storsire Robert Jahncke, broder Storsekretær Alfred Christensen, broder Stormarskal 

Johs. Petersen og broder Storkapellan Th. Flensted.  

 

Holger Frederik Christian Skeel - født den 30.10.1862 

cand.jur. R. af Dbg. - Den 23.6.1898 blev han medlem 

af loge nr. 28 Hafnia, København. - I 1922 blev han 

valgt til Deputeret Storsire, og det var naturligt, at han 

blev valgt til Storsire ved Petrus Beyers død i 1924.  

      Den 25.1.1936 døde Christian Skeel efter kort tids 

sygdom. Efterfølgeren, Storsire Valdemar Madsen 

udtalte blandt andet følgende mindeord: 

” Størstedelen af sit liv levede Christian Skeel for og 

med Ordenen. Dens rene og skønne tanker og lære 

fyldte ham helt, fordi han så, at Ordenens gamle, 

grundfæstede organisation var en vækst med bredere 

krone, stærkere stamme og dybere rødder, end mange  

har øjet åbent for. Derfor stræbte han også af al sin 

evne efter at værne om Ordenens ledestjerne, når den 

skal vedblive at være en kulturfaktor, som den hidtil 

har været.”   

 

      (foto af maleriet i forværelset) 
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        Selve ceremoniellet foregik efter det traditionsrige ritual med dets dybe udlægning af 

menneskelivets problemer, som greb tilhørerne meget stærkt. I forbindelse med højtideligheden 

blev følgende verslinier reciteret: 

 

             Med susende blæst med havgusen blandet fra ødeste vest, 

             således er landet, som skæbnen os skrev i arv og i fæste, hvor hjemme vi blev, 

             hvor lidet kun luner mod sne og mod regn, de tøndringers egn. 

             Husk dog på, at år for år marsken har sin grønne vår, 

             bliver til en dejlig vang, som alt Brorson skønt besang. 

             Har man på genrejsnings kraft bedre tegn på jorden haft? - 

             Grønne marsk om stille strømme, skabt af hårde vinterdrømme! 

             Du husker vel nok de første marskbrødres sagtmodige flok. 

             De sluttede sig sammen i tro og i håb; men snart blev de døbte i modgangens dåb. 

             Det tørrede græs i den svidende sol blev ”Marskens” symbol. 

             Når det vanskeligst så ud, kom der stadig nye skud. 

             Ringene sin prøve stod, rundt omkring vi hented mod; 

             vi i øst, syd og nord sad som gæst ved brødres bord. 

             Venskabs kraft vi måtte sande her ved marskens stille vande. 

             Ja, vel er det sandt, at minder vi ejer om tiden, der svandt. 

             Dog sørgeligt var det i krig og i fred, at ikke vi havde vort blivende sted. 

             Skal sandheden trives, som kærlighed vil, et hjem må der til. 

             Du har ret i dine ord! Foden under eget bord  

             er en helt nødvendig sag - det er sket for os i dag; 

             da vi først blev rigtig vakte, broderhånd til hjælp man rakte. 

             Ja, vi mindes her med lyst: Stort, der sker, sker altid tyst. 

             Så tog vi navnet ”Christian Skeel”, og bedre ikke findes, 

             en mand og bror, så stor og hel, at han med ære mindes. 

             Det navn skal være vort symbol og lyse for os som en sol 

             på vejen, vi skal vandre i kærlighed til andre. 

 

        Efter en frokostpause foretog Storlogens embedsmænd institueringen af logen som nr.70 

under navnet ”Christian Skeel”. Logens fribrev blev udleveret til de brødre, der stod som ansøgere 

hertil. Storlogen indsatte herefter følgende valgte embedsmænd: 

 

                    Overmester                  broder Andreas P. Steinmeier 

                    Undermester                broder Knud L. Hauvig 

                    Sekretær                       broder Ejner Reimers Larsen 

                    Kasserer                       broder Christian H. Thomasen 

                    Skatmester                   broder Jens Chr. Jensen 

 

        Repræsentanter fra de besøgende loger overbragte den nye loge deres lykønskninger samtidig 

med overrækkelsen af smukke gaver:  

 

        Moderlogen, loge nr.48 Hertha, Sønderborg, havde skænket et orgel, loge nr.62 Baldur, 

Aabenraa, gav stave til samtlige embedsmænd, loge nr.59 Hjort Lorenzen, Haderslev, overrakte et 

Odd Fellow flag, loge nr.20 Holger Danske, Esbjerg, gav to smukke malmlysestager til alteret, 

andre loger skænkede billeder til ophængning i lokalerne, og loge nr.58 Riberhus, Ribe, skænkede 

en hammer.  
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        Den tidligere formand for foreningen ”Marsken”, broder Hans Villumsen Hansen, overrakte 

ligeledes en hammer. Historien om denne hammer er der berettet om tidligere i dette hefte.  

 

        Som afslutning på ceremonien foretog Storlogens embedsmænd indvielsen af to nye kandi-

dater, det var Peter F. Christensen, der senere kom til at yde en enestående indsats for logen lokalt, 

samt for Odd Fellow ordenen i det hele taget. Den anden kandidat var  Matthias Nissen. 

 

        Om aftenen deltog ca. 100 brødre og damer i en festmiddag på hotel Tønderhus på Kongevej, 

hvor broder undermester Knud Hauvig som vært modtog de mange gæster.  

 

        Distriktsdeputeret Storsire Edmund Melander bragte Storlogens tak og lykønskning, samtidig 

talte han smukt for de to nye brødre. Borgmester J.J. Paulsen bragte på byens vegne logen en 

hjertelig lykønskning og udtalte, at han havde særlige forudsætninger for at vurdere det arbejde, 

som det var pålagt den at udføre i menneskehedens tjeneste. Borgmesteren tilhørte selv en kreds 

(frimurerordenen), hvor vejen til at gøre det gode var sat i højsædet.  

         

        Borgmesteren fremhævede betydningen af, at alle, der havde samme stræben imod dette høje 

mål, sluttede sig sammen for at bidrage til, at fredens og fordragelighedens ånd kunne blive frem-

herskende mellem de forskellige folkeslag. Borgmesterens tale, der var udtryk for en høj og ægte 

idealisme, blev påhørt med største opmærksomhed. 

        

        Efter middagen hyggede deltagerne sig endnu i nogle timer under fornøjeligt samvær. En stor 

og strålende dag med mange og minderige oplevelser havde nået sin afslutning. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra selskabslokalet på 1.sal i ”Tonhalle”, Kobbergade 

   fv. ”gamle” Jepsen (J. B. Jepsen – arkivar og organist), ”Dralle” Lausen (Kristian G. Lausen),  

   Martin Andresen (senere Haderslev), Andreas P. Steinmeier (overmester) og Kaj Hvelplund. 
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            Det lille køkken i Kobbergade. Broder ”Ais” (Anders Bødker) med serveringsfadet. 

 

 

 

 
 

                I selskabslokalet på 1. sal i Kobbergade, fra venstre Peter F. Christensen,  

               Walter Wraamann, Aksel Jørgensen, Børge Dyrgaard og Karl Fuglsang. 
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Protokollernes fortælling om logens virke 
 

        Logens protokoller giver i korte glimt et billede af logens virke. Nogle oplysninger kan af 

gode grunde ikke medtages i et jubilæumsskrift, medens andre oplysninger bør beskrives særskilt, 

derfor er omtaler af foredrag og gaver modtaget af logen beskrevet for sig. Logens stigende med-

lemstal kommer til udtryk ved de mange beslutninger vedrørende byggeri. 

Uddrag af protokollerne i tidsorden: 

Maj 1951 Logen har 28 brødre ved institueringen, heraf er 2 brødre indviet samme dag. 

Januar 1957 Ved første møde i det nye år var 33 brødre mødt, der manglede kun 2 brødre, 

så logens medlemstal har været 35 brødre. Mødeprocenten for 1956 blev 

beregnet til 73%. En mundtlig kilde beretter, at en broder, der ikke havde 

meldt afbud, kunne påregne besøg af sygeudvalget, der kom med en buket til 

den ”syge” broder. 

Februar 1959 Broder exm. Kr. Henriksen og broder Karl Fuglsang har set på et hus i Øster-

gade. Huset kunne egne sig til en logebygning. Der er nu 45 brødre i logen. 

September 1959 Broder om. Peter F. Christensen har ført forhandlinger om køb af det gamle 

Tønderhus i Spikergade. Logen mente dog, at huset blev for dyrt at indrette til 

logebygning. 

Oktober 1960 Broder exm. Kr. Henriksen anmoder på byggeudvalgets vegne brødrene om at 

meddele ham, hvis der skulle dukke et areal op til en logebygning. 

November 1960 Det vil koste ca. 165.000 kr. at købe og ombygge en stor villa til logebygning. 

Januar 1961 Logen drøfter de årlige driftsudgifter på 14.000 kr. til en logebygning. 

April 196l Logen sender et andragende til Tønder Byråd vedrørende køb af en bygge-

grund på den nedlagte sportsplads mellem Brorsonsvej og Dragonvej. Ddss 

Aage Buchreitz deltager i mødet og lover at støtte projektet ved næste møde 

for ordenens storembedsmænd. 

April 1961 Storlogen forventes at give et tilskud på 15.000 kr. - samt et rentefrit lån på 

15.000 kr. Det forventes, at brødre vil tegne andelsbeviser på 40.000 kr. 

Maj 1961 Tønder Byråd vedtager at sælge den ønskede byggegrund på 1400 m2 for en 

pris af 6 kr. pr. m2. Midt i alle byggeplaner afholder logen sin 10-års stiftelses-

fest. 

September 1961 Storlogen har godkendt logebyggeriet, men boligministeriet har endnu ikke 

givet igangsætningstilladelse, idet byggesektoren i disse år var særdeles 

”overophedet” blandt andet på grund af et stort parcelhusbyggeri. 

Januar 1962 Boligministeriet overfører logens anmodning om byggetilladelse til arbejds-

kraftministeriet, der vil komme til Tønder for at se på sagen. Logen har i sine 

10 første leveår haft mange besøg af brødre. Ofte har det været en handels-

rejsende, der har ønsket et par gode timer i logen i stedet for at sidde på et 

kedeligt hotelværelse. Der er nu tegnet andelsbeviser på 48.000 kr., og det 

viser en interesse, som er større end de forventede 40.000 kr. Logen har nu 60 

medlemmer. 

September 1962 Broder Karl Nissen rejser til København for at få en samtale med handels-

minister Kjeld Philip. Broder Karl Nissen truer med at blive siddende i 

ministeriets forkontor, indtil tilladelse til igangsætning af logebyggeriet gives! 

Februar 1963 Endelig indgår skrivelse fra boligministeriet om igangsætningstilladelse til 

logebyggeriet. Stor er glæden hos brødrene i Tønder. Denne glæde forstærkes, 

da der kort efter nedlægges forbud mod blandt andet bygning af loger. 

Maj 1963 Byggeriet skrider frem efter planen lagt af ingeniør broder exm. Kr.Henriksen . 

Brødrene yder en stor, frivillig indsats, og brødre, der har byggefaglige uddan-

nelser er på byggepladsen i en stor del af deres ”fritid”. 
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        Det var en stor festdag for loge nr.70 Christian Skeel, da man den 5.juni 1963 kunne indmure 

grundstenene samt grundstensdokumentet. Efter en bygningsmæssig orientering ved ”bygmester” 

ingeniør broder exm. Kr. Henriksen, bød broder overmester Peter F. Christensen forsamlingen vel-

kommen til denne for logen skelsættende begivenhed. 

 

 

fv. br. om Peter F. Christensen, ddss Aa. Buchreitz, dss E. Melander og exm Kr. Henriksen ved 

rejsegildet på den nye logebygning den 5. juni 1963 – bemærk omklædningsbygningen på det 

nedlagte stadion i baggrunden. 

 

                      Dss Edmund Melander indmurede den 1. sten for VENSKAB –  

                      Ddss Aage Buchreitz indmurede den 2. sten for KÆRLIGHED –  

                      og broder Karl Nissen indmurede den 3. sten for SANDHED.  

 

Alle taler ved denne festlige lejlighed er bevaret på bånd, hvorfra der her gives et kort uddrag. 
 

        Broder overmester Peter F. Christensen indmurede GRUNDSTENSDOKUMENTET efter at 

have oplæst dette. Det lyder således: 

 

       » Aar 1963 Grundlovsdagen den 5. juni under Hs. Majestæt Kong Frederik den IX`s regering 

nedlægges dette grundstensdokument for denne ordensbygning, der er opført af loge nr. 70 

”Christian Skeel” under den Uafhængige Storloge for Kongeriget Danmark I.O.O.F.  

 

        Loge nr.70 har erhvervet grunden, der er beliggende paa den nu nedlagte sportsplads, af 

Tønder kommune med det formaal at opføre et ordenshus. Rebekkaforeningen ”Tre Gyldne Ringe” 

faar adgang til at benytte lokalerne!  

 

        Odd Fellow Ordenen stiftedes i Baltimore i Amerika af Thomas Wildey den 26. april 1819, 

den indførtes til Danmark den 3o. juni 1878. Den Danske Storloge institueredes den 21. april 1884, 

og den erklæredes for Uafhængig Storloge den 9. juni 1892.  

        Loge nr.7o ” Christian Skeel” stiftedes i Tønder den 3. maj 1951 og tog sit navn efter afdøde, 

kammerjunker Christian Skeel, R.D.D.M.p.p., der viste stor interesse for og besøgte den daværende 

Odd Fellow Forening ”Marsken”. Logen første overmester var forretningsfører A. P. Steinmeier.  

 

        Ordenens chef i Danmark er for tiden Storsire grosserer Johs. P. Petersen, R,FM.  

Fhv. kommunaldirektør Edmund Melander, R 1 p.p. er for tiden ordenens Deputeret Storsire.  
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Loge nr.70 Christian Skeels nuværende embedsmænd er: 

 

              Overmester, bankdirektør Peter F. Christensen 

              Undermester, forretningsfører Kaj Hvelplund 

              Sekretær, amtsbogholder Hans Hansen  

              Kasserer, forretningsfører Børge Dyrgaard 

              Skatmester, direktør Aksel Jørgensen 

              Fg. Exmester, ingeniør Kristian Henriksen. 

 

              Logens Storrepræsentanter er: 

              Bankdirektør Peter F. Christensen og Ingeniør Kristian Henriksen 

              Rebekkaforeningen ”Tre Gyldne Ringe” er stiftet den 7. november 1959. 

              Formand, fru Inga Henriksen 

              Sekretær, damefrisørmester fru Henny Bødker 

              Kasserer, fru Betty Christensen. 

 

        Rebekkaforeningen tæller i dag 26 søstre og 2 brødre. En søster er medlem af loge nr.38  

”Sct. Cathrine”, medens de øvrige er medlemmer i loge nr.19 ”Alexandra”. Foreningens søstre og 

brødre arbejder energisk henimod maalet - dannelse af en Rebekkaloge i Tønder. Logen og 

foreningen sorterer under det sønderjydske distrikt, der ledes af D.D. Storsire, planteavlskonsulent 

Aage Buchreitz.  

 

        Loge nr.70 Christian Skeel er siden sin start igennem aarene vokset stærkt, og trods megen 

afgang ved død og bortrejse tæller logen i dag 62 brødre, der kommer fra Tønder by og Vest-

slesvig. Ved institueringen den 3. maj 1951 talte logen 27 brødre, og paa grund af den stærke 

vækst og fremgang rejstes i de seneste aar kravet om bedre plads - og endelig, da man erfarede, at 

den høje Storloge godkendte byggeri i eet plan - var muligheden for at faa kravet opfyldt til stede, 

idet brødrene paa grundlag af et projekt udarbejdet af broder Exmester ingeniør Kristian 

Henriksen mente økonomisk at kunne løse opgaven.  

        Projektet blev paa et logemøde i marts maaned 1961 godkendt af brødrene, og ansøgning om 

godkendelse indsendtes til Storlogen den 28. marts. Ved skrivelse af 8. juli s.aa. godkendte Stor-

logen projektet og financieringsplanen, og bevilgede logen et tilskud paa 15.000 kr. og som rente-

frit laan yderligere 15.000 kr. Samtidig viste søstre og brødre den største offervilje, idet der i løbet 

af  8 dage tegnedes andele for 50.000 kr.  

        Disse beløb, sammen med 12.000 kr. indestående i bygge-og broderfonden, danner grundlaget 

for byggeriet, der var projekteret til 147.000 kr., idet manglende beløb til sin tid rejses igennem 

optagelse af en prioritet i et offentlig institut. Grundlaget for logens økonomi fremover blev skabt 

ved, at brødrene enstemmigt godkendte, at kontingentet forhøjedes til 20 kr. maanedligt.  

        Byggegrunden erhvervedes som tidligere nævnt af Tønder kommune, og til en pris af 6 kr. m2. 

Et byggeri af denne art maa i vor tid i.h.t. lov om regulering af byggevirksomhed m.v. ikke paa- 

begyndes, inden der foreligger ”igangsætningstilladelse” fra boligministeriet. Ansøgning om en 

saadan tilladelse indsendtes den 5. april 1961, og dermed begyndte besværlighederne.  

 

        Brødrene og søstrene brændte nu af utaalmodighed efter at se byggeplanerne realiserede, 

men vinteren 1962/1963 var ualmindelig lang og streng, saaledes at byggearbejdet først kunne 

paabegyndes omkring 1. maj 1963. Den mellemliggende tid udnyttedes til at indhente de forskellige 

tilladelser fra Tønder bys forskellige udvalg. Der maatte saaledes foretages enkelte, men for os 

uvæsentlige ændringer i tegningerne. Byggeriet ledes af broder Exmester Kristian Henriksen, og 

alt arbejde udføres af haandværkere blandt logens brødre  eller under deres opsyn.  
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        Naar vi i dag indmurer dette dokument i Venskab, Kærlighed og Sandhed, er det vort ønske,  

at denne ordensbygning gennem kommende tider maa staa som et lysende og smukt eksempel paa 

Odd Fellow Ordenens ubrydelige sammenhold, et sted, hvor der altid skal herske venskab og god 

vilje, saaledes at det maa blive til glæde og velsignelse, ikke blot for søstre og brødre i Tønder, i 

Vestslesvig, men ogsaa for hele vor kære orden, hvis formaal er at søge, at bringe forstaaelse 

mellem Samfundsklasserne, mellem folkene og fred paa jorden . . . 

 

. . . Saaledes være det !   ” 

 

       På en kopi af dokumentet er følgende noteret: »Teksten, ordene og stilen er Peter Christensens, 

kun skriften er min. EV«, heraf kan man slutte, at broder E.V.Jensen, regnskabsfører på Tønder 

Kaserne med sin sirlige håndskrift har prentet dokumentet.                

 

September 1963 Lejemålet i Kobbergade er blevet opsagt pr. 7.maj til udløb 1.12.1963. 

Oktober 1963 Indvielsen af Odd Fellow-gården fastsættes til den 23.november 1963. 

 

        Den 23.november 1963 blev en dejlig dag for loge nr.70 Christian Skeel. - Nu havde man sit 

eget hus. - Nu var der plads også til mange gæster, og dem kom der mange af. Efter indvielsen af 

bygningen til ordensbrug samledes alle i de nye selskabslokaler. Båndoptagelsen fra denne del af 

festdagen fortæller om glæden ved at have nået dette mål gennem så store vanskeligheder.  

 

        Her kan man fristes til at citere ordene på mindestenen over Tønders berømte astronom, 

Peter Andreas Hansen: ”Gennem vanskeligheder til stjernerne”, for det var virkelig en stjernestund 

ikke blot for brødre og søstre med tilknytning til logen, men også for alle gæster. Talerækken blev 

lang, idet alle repræsentanter for de besøgende loger havde ordet: Ribe, Fredericia, Esbjerg, 

Haderslev, Åbenrå, Västervik/Sverige, Lübeck, Itzehoe, samt Tønders kommunaldirektør Ludvig 

Nielsen, der som ordensbroder hos frimurerne følte, at han her var blandt brødre med samme 

målsætning.  

        Deputeret Storsire Edmund Melander talte for Storlogen. I sin tale kom han ind på fortiden i 

forhold til nutiden, hvor han formulerede følgende tankevækkende sætning:”Vi skal glæde os over 

fortiden, og vi skal fejre dens mindedage, men fortiden må ikke skygge for fremtiden, for vore 

muligheder ligger i fremtiden! ”  

 

        Broder overmester Peter F. Christensen holdt en meget smuk indvielsestale, som han indledte 

med ordene: 

”Ærværdige broder Storsire Johannes Petersen, ærede Storloge, kære brødre og søstre, kære gæster. 

Dette hus er et bevis på vor sags levedygtighed. Vi glæder os til snart at se vore søstre som en 

søsterloge rykke ind i dette hus”- (Søsterloge nr.45 Tre Gyldne Ringe, blev stiftet den 7.november 

1964).  Broder overmester takkede ved navns nævnelse alle de besøgende logers repræsentanter og 

anvendte herunder det tyske sprog ved ordene til logerne fra Tyskland og Holland.  

        Broder overmester fortalte følgende legende fra østen: ”Menneskene havde opført sig forkert, 

og så ville guderne straffe dem ved at tage det guddommelige fra dem. Men hvor skulle man nu 

gemme guddommeligheden. Een foreslog at grave den ned på den anden side af jorden, men andre 

sagde, at der nok skulle komme et menneske og finde den. En anden foreslog at gemme den i havets 

dyb, men også dette forslag blev forkastet, for mennesker udforsker jo alt muligt. Da foreslog den 
ældste gud, at man skulle gemme guddommeligheden i mennesket selv, for det er det sidste sted 

mennesket vil lede”.  

        Det er vor ordens mål at hjælpe os til at leve efter dette præg sat af Skaberen. Broder over-

mester sluttede med ordene: ”Intet kan vi tage, alt kan vi få af Gud”.   Odd Fellowbladets redaktør 

har i bladet af 23.november 1963 skrevet et referat fra indvielsen af logebygningen i Tønder.  
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Februar 1964 Det foreslås, at logen optager ideen om at afholde en årlig mødeaften for enlige 

mænd. Logen har i de følgende år gennemført dette arrangement. 

November 1964 Søsterloge nr.45 Tre Gyldne Ringe institueres, og bliver brugere af den næsten 

ny Odd Fellow-gård. 

September 1966 Det vedtages, at logen forærer brødrenes børn en salmebog i forbindelse med 

børnenes konfirmation. 

Marts 1967 Storlogen bevilliger et rente- og afdragsfrit lån på 40.000 kr. 

September 1969 26 søstre og brødre fra vore to loger har deltaget i rejsen til Berlin i anledning 

af 150-året for vor orden. Vedtægten for Broderfonden bliver oplæst i logen. 

Broder Svend Broe har deltaget i festlighederne i Baltimore, USA, i anledning 

af ordenens 150 års jubilæum. 

September 1970 Broder exm. Peter F. Christensen bliver udnævnt til DDSS for det sønder-

jydske distrikt. 

Oktober 1970 7 brødre med ægtefæller deltager i festlighederne i anledning af Alemannia-

logens 75 års jubilæum i Hamborg. 

December 1970 Broder ddss Peter F. Christensen omtaler ordningen med ”Julens Glæde”, hvor 

overmesteren kan give et beløb til ”tavse trængende”. Ordningen bliver indført 

i vor loge. 

 

 

        Lørdag, den 4.september 1971 døde logens første overmester, broder ex. storrepræsentant  

Andreas P. Steinmeier efter 42 års medlemskab af ordenen. Efter bisættelsen sendte enken følgende 

takkeskrivelse til logen:  

 

        ”Til Loge Christian Skeel ! Hvor ville jeg gerne af hele mit hjerte, midt i min dybe sorg over 

tabet af min kærlige, gode, trofaste Andreas, bringe hans højt værdsatte Odd Fellowvenner og 

brødre min inderligste tak for hjertevarm deltagelse i sorg og ensomhedsfølelse uden lige. Tak for 

hurtig og hårdt tiltrængt støtte og klog og venlig vejledning. Hvad skulle jeg have gjort uden Deres 

bistand! Jeg blev dybt rørt over æresvagten i Christkirken, det var for mig, som der stod seks 

prægtige brødre, alvorlige og værdige, - og hvis ro og styrke udgik til mig. Tak.  

        Tak til de venner iblandt Dem, som fulgte os til Aabenraa, og til dem, der for allersidste gang 

stod hos Andreas og mig på kirkegården og sang for os. – Træt følte han sig de sidste år, men når 

han kunne, gik han glad derover, og sagde altid: Det var en god aften. 

I taknemmelig ærbødighed for I.O.O.F.                                     Deres Ellen M. Steinmeier”. 

 

Marts 1972 Der købes et brugt orgel. Det gamle foræres til Kirkens Korshær. I den 

følgende måned besluttes købet af et nyt klaver. 

Januar 1973 Tre bånd med taler m.v. fra rejsegildet og indvielse af logebygningen 

afspilles i logen. Båndene er optaget af broder A.W.Jespersen og redigeret af 

broder H.C. Mangaard. I november samme år afleveres båndene til logen. 

(Skønt båndene her i år 2001 er 38 år gamle og teknikken i 1963 ikke var så 

udviklet, kan man meget godt forstå talerne og sangene). 

Marts 1974 Broderfonden ændrer navn til ”De Tre Kædeled”. Fondens formål er at yde 

en beskeden begravelsesstøtte. 

Maj 1974 Som flere gange tidligere drøftes ventilationsforholdene i logebygningens 

lokaler! 

Oktober 1974 Embedsmændene får bemyndigelse til administrativt at nedsætte en broders 

kontingent, hvis der fremkommer et ønske fra en broder. 

December 1975 Det besluttes, at unge brødre, der ikke kan overvære en gradetildeling, skal 

gives instruktion under gradearbejdet! 
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Den 3.maj 1976 fejrer logen sit 25 års jubilæum 
 

        Festlighederne blev afholdt den 8.maj, for som broder overmester Knud Hersbøll sagde:  

”Ikke for at fejre os selv, men for at manifestere vor glæde og stolthed både internt og eksternt”. 

Den del af arrangementet, der direkte henvendte sig til offentligheden fik en meget stor omtale i 

den stedlige presse, således gav en avis fire spalter til omtalen af loge nr.70 Christian Skeel og dens 

virke herunder logens pengegave på 10.000 kr. til ”Rømø-hvilehjem”.  

 

 
 

     Broder overmester Knud Hersbøll overrækker gavebrevet til fru Refslund Poulsen 

 

Ved de interne festligheder tildelte broder Storsire Chr. Rasmussen, til broder distrikts 

deputeret storsire Peter F. Christensen og til broder Mathias Nissen, Ordenens 25 års hæderstegn. 

Broder Storsire sagde bl.a.: ”Denne loge skal være et bolværk ikke som en albue i ond hensigt, men 

som en udstrakt hånd til logerne syd for grænsen”. 

 

Broder overmester sluttede festtalen med ordene: ”Ethvert menneske er født med visse evner 

og anlæg, som ikke kan ændres. Det er den ene påstand. Vi tror på, at et menneske med sin frie 

vilje har mulighed for at ændre karakter og sine forhold i øvrigt! Ordene: Du kan herske over det 

onde, gør et menneske stor, så han kan kæmpe og vinde. Så har vi ingen undskyldning for svaghed, 

fejhed og dovenskab. Lad os derfor efter evne og med fornyet kraft søge at leve op til de forpligti-

gelser, som vi som Odd Fellows har påtaget os”.  

 

 

 

December 1976 Logens båndmaskine er til reparation. Da flere brødre vel næppe normalt hører  

den slags musik, som spilles i logen, var det interessant at modtage forespørgslen: 

”Hvornår kommer båndmaskinen igen?” 
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April 1977 Køkkenudvidelsen, der blev besluttet i juni 1976, kom til at koste 30.000 kr. 

Kun ved en meget stor, frivillig indsats har denne betragtelige udvidelse 

kunnet gennemføres for så lav en pris. 

 

 

 

Køkkenudvidelsen mod nordøst. 

   Fra rejsegildet, hvor broder ”Kedde” (Christian Outzen) sætter vimpler op 

 

 

Januar 1979 Arvesagen vedrørende ”Christian P. Jessen og hustru Anna Margrethe Jessens 

Fond” er afsluttet. Fundatsbestemmelserne blev oplæst. 

April 1980 Det besluttes at foretage en isolering af den sydlige ydermur samt en istand-

sættelse af selskabslokalerne. Det månedlige kontingent forhøjes til 60 kr. 

September 1980 Der anskaffes et nyt logetæppe. 

Januar 1981 Der installeres et nyt varmeanlæg i logesalen. I februar købes et brugt orgel fra 

Daler kirke for 6.000 kr. I september vurderes logebygningen til 650.000 kr. 

Maj 1982 Da murpillerne ved indkørslen til logens parkeringsplads ved flere lejligheder er 

blevet påkørt, beslutter man at fjerne dem. (Alle påkørsler er ikke absolut 

foretaget af logens brødre). 

November 1983 Et udvalg bestående af brødrene Knud Hersbøll, Chr.Outzen og Marcussen 

nedsættes til at revidere logens sangbog. Der nedsættes et ”Lotteriudvalg”, hvis 

overskud går til udsmykning af logen.                     

September 1984 Der opsættes nye højttalere og båndspiller med forstærker i logesalen. 

August 1985 Der opsættes udendørs belysning af bygningen, og der lægges nyt grus på  

p-pladsen. 

Maj 1986 Logen fejrer den 3.maj sin 35 års fødselsdag. Broder overmester Verner Kruse 

holder festtalen efter sammen med broder undermester Axel Christensen at have 

orienteret om ordenens og logens data. Broder 1.storrepræsentant Knud Hersbøll 

talte for ordenen, broder ddss Knud Pedersen talte for logen og broder 2. stor-

repræsentant Hans Sørensen talte for damerne. En festlig aften, som mange  

endnu mindes med glæde.    
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Januar 1987 Planerne for en tilbygning til logen forelægges. Prisen vil være ca. 250.000 kr. - 

men hvis brødrene vil hjælpe, kan det gennemføres for ca. 150.000 kr. Med 

logerne i Odense og Sønderborg indgås aftale om, at brødre fra vor loge, der er 

indlagt på et sygehus i en af disse byer, kan få besøg af brødre fra derværende 

loger. 

September 1988 Der deltog 100 personer i 25 års jubilæumsfesten for logebygningen. 

Februar 1989 Efter mange drøftelser besluttes det, at logebygningen skal udvides. De forelig-

gende planer er nu godkendt. Brødrene har tegnet andelsbeviser for ca. 40.000 

kr., og Rebekkaloge nr.45 Tre Gyldne Ringe vil yde et lån på 50.000 kr. 

September 1989 Storlogen meddeler, at der kan gives et tilskud på 25.000 kr. til logeudvidelsen - 

samt et rentefrit lån på 50.000 kr. Lånet skal tilbagebetales over 30 terminer, 

første gang den 11.juni 1994.  
 

 

Udvidelse af logebygningen mod øst. – De ”frivillige ” i arbejde som tømrere. 
 

September 1989 Broder overmester Axel Christensen, der er den daglige leder af byggeriet, kan 

indbyde til rejsegilde. Et stort antal brødre har medvirket, og den daglige indsat 

er nøje beskrevet i en rapport ført af broder Axel.  

 

 

Rejsegilde. – Broder overmester har som byggeleder ført den ”gule rapport” over arbejdets gang.  

– Lune smil tyder på, at det er gået godt. –  
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Oktober 1989 I anledning af Rebekkaloge nr.45 Tre Gyldne Ringes 25 års jubilæum, 

besluttes det at give søsterlogen en porcelænsfigur samt en ny ceremoni-

mesterstav. 

April 1990 Der afholdes en reception i forbindelse med ibrugtagningen af de nye lokaler 

bestående af: Gang, depotrum, mindre mødelokale, baggang med frostboks, 

samt toiletfaciliteter til personale og andre. Storlogen og Kronefonden var 

repræsenteret ved broder ddss Knud Pedersen.   

Maj 1991 Den 3. maj afholdes festloge i anledning af 40 års stiftelsesdagen. Der var 

gæster fra logen i Tønders venskabsby, Västervig i Sverige, fra logerne i 

Flensborg og Kappeln, samt fra vore øvrige nabologer. I dagens anledning gav  

Christian P. Jessen og hustru Anna Margrethe Jessens fond 12.000 kr. til 

Mødrehjælpen. 

September 1992 Der nedsættes et instruktionsudvalg bestående af: Broder undermester Bent 

Pedersen, broder exm. Hans Sørensen, broder exm. Knud Hersbøll, broder 

exm. Leo Jensen og broder Thorkild Thomsen. 

November 1992 Der nedsættes et udvalg vedr. udsmykning af Odd Fellow-gården. Udvalget 

blev: broder exm. Broder Brodersen, broder Børge Nørgaard og broder Hans 

Chr. Andersen. 

September 1993 Renoveringen af det ene sæt toiletter er gennemført for 10.000 kr. igen i kraft 

af en stor og frivillig indsats. Renoveringen af det andet sæt toiletter gennem-

føres snarest muligt. 

Juni 1994 Logebygningen er nu vurderet til 870.000 kr. 

August 1994 Renoveringen af det andet sæt toiletter bliver udsat, idet alle midler er anvendt 

til maling af selskabslokalerne m.v. 10 brødre har alle brugt et stort antal timer 

til dette arbejde. Materialerne kostede 8.000 kr. 

November 1995 En nyindkøbt opvaskemaskine til 50.000 kr. får et tilskud fra Chr. P. Jessen og 

Hustrus Fond på 20.000 kr. Søsterlogen er ansøgt om et tilskud på 15.000 kr. 

Januar 1996 Søsterlogen giver afslag på ansøgningen om støtte til køb af en ny opvaske-

maskine. Afslaget er sikkert begrundet i ejer- og lejerforholdet mellem de to 

loger. 

April 1996 Der er tilmeldt 108 søstre og brødre til logernes fællestur til København, hvor 

det nyrenoverede Odd Fellow-Palæ skal besøges 

Maj 1997 Odd Fellow-gårdens værdi er nu vurderet til 980.000 kr. 

September 1997 Isoleringsarbejderne på logebygningen er afsluttet. Besparelserne vedrørende 

elforbruget til opvarmning er allerede på 6.000 kr. 

Februar 1998 Broder exm. Leo Jensen foreslår, at der bliver nedsat et jubilæumsudvalg med 

henblik på forberedelsen af logens 50 års jubilæum i 2001. Broder Peter Wolf 

anbefaler, at logen indkøber et andet orgel evt. betalt via andelsbeviser! 

November 1998 Det vedtoges at nedsætte et jubilæumsudvalg. 

Januar 1999 Der nedsættes et jubilæumsudvalg bestående af: Broder exm. Bent Pedersen, 

broder Børge Nørgaard og broder Bent Karstensen. 

Maj 1999 Logen vedtog at indkøbe et kun 1½ år gammelt orgel fra Bjerre kirke for et 

beløb på 12.000 kr. Det blev besluttet at forære det gamle orgel til Letland. 

Oktober 1999 Broder undermester Søren Nielsen aflagde en meget fyldig beretning om den 

forestående renovering af logebygningen. 

Januar 2000 Tønder kommune har fremsendt en bekendtgørelse vedr. brandsikkerhed i 

lokaler, hvor flere end 50 personer er forsamlet. Logen skal lade sig registrere, 

og der vil blive foretaget brandsyn hvert andet år. 

Februar 2000 Storlogen takker for indbydelsen til festloge den 5. maj 2001. De mandlige 

storembedsmænd vil alle være til stede. 

Marts 2000 Det vedtages at købe en ovn til køkkenet til en pris af 12.500 kr. 
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Det nye indgangsparti under opførelse. 

 

        Sommeren  2000.   Der foretages følgende renoveringer angivet i hovedpunkter: Logesalen, 

herunder nyt betræk på 66 stole, pudsning af messinglamper, ændringer ved ”orkestergrav”, samt 

nye højttalere og mikrofoner. Logebygningens indgangsparti overdækkes, ny hoveddør isættes, 

gavlen sandblæses og vandskures. Nord- og sydmur afvaskes og males. Lampe opsættes ved øst-

gavl. Gulvet i selskabslokalerne afslibes og lakeres. Forværelse m.v. males. Ny røremaskine til 

køkkenet anskaffes. De samlede udgifter er beregnet til 236,500 kr., hvoraf ca. 200.000 kr. 

påregnes optaget som lån. Alt arbejde er i videst muligt omfang udført af brødrene i sommer-

månederne år 2000. Arbejdet er afsluttet, så bygningerne står klar til den nye termin. 
 

 

 
 

Søstrene er i sving med hovedrengøringen sommeren 2000. 
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Foredrag  og  udflugter 
        Logens ledelse har ved at arrangere givende foredrag, samt udbytterige udflugter bestræbt sig 

på at højne medlemmernes kendskab til såvel den åndelige som den materielle verden. Den 

følgende oversigt er i uddrag hentet fra diverse protokoller. 

1953 Pastor S.A. Munck læser Kaj Munks skuespil ”Kærlighed”. 

1959 Broder Hans Villumsen Hansen fortæller om opholdet i Vestindien, herunder beretter han 

om tilblivelsen af undermesterens hammer. (Omtalt andet sted i skriftet). 

1964 Broder overmester Peter F. Christensen holder et sigende foredrag om ”Den tavse broder”. 

1967 Overrabiner Bent Melchior taler om ”Lov og Samvittighed”. Efter et blændende foredrag i 

logesalen holdt han igen et givende foredrag i selskabslokalet. 

1968 Forstander Bøgh-Andersen fortæller om ”Liv og Levned i Aventoft”. 

1970 Pastor Kvist, Varde, taler over emnet ”Kan man gøre for, at man er som man er?”. 

1970 Fra Tønder Kaserne kommer 17 officerer for at høre broder overmester Peter Christensen 

fortælle om Odd Fellow Ordenen. 

1972 Lektor i dansk ved det tyske gymnasium i Aabenraa, Tolderlund Hansen fortæller om 

forholdene mellem dansk og tysk.   

1974 Broder Poul Poulsen fortæller i sin egenskab af kordegn om Kristkirken i Tønder. 

1976 Brødrene Ais Bødker, Victor Hansen, Svend Jensen, Poul Christiansen og Henning 

Henningsen opfører i logesalen Kaj Munks ”Før Cannae” med broder Hans Mangaard som 

instruktør. Stykket opføres så godt, at det genopføres, ligesom det opføres i 8 andre loger 

under Odd Fellow ordenen . 

1976 Logen holder sin 25 års jubilæumsfest. Broder Storsire Chr. Rasmussen takker for en dejlig 

dag. 

1976 Broder overmester Witt-Hansen, Vejen, taler for 73 brødre og deres hustruer over emnet: 

”Mennesket i centrum, hvilket menneske? ”. 

1976 Lektor Troelsen, Silkeborg, spiller alle roller i skuespillet ”Ulla Bella”. 

1980 Logen besøger Tønder Tekniske Skole og får en grundig orientering. 

1981 Købmand Carl.C. Christiansen, Tønder, viser sin smukke film: ”Indtryk fra kog og marsk”. 

1981 Redaktør Wolff, Hjordkær, underholder med sønderjyske historier til stor morskab for alle 

deltagere. 

1981 Besøg på Skrydstrup militære flyveplads. 91 deltagere fik en fin aften. 

1982 Højskolelærer Kobbernagel, Jaruplund Højskole, taler over emnet:  

 ”Jyder og andre danskere”. Taleren var en mester i forskellige dialekter! 

1982 Besøg på Højer gamle vindmølle. Skoleinspektør Folmer Christiansen fortæller levende 

om møllen og stormfloderne i 1976 og 1981. 

1982 Med 80 brødre og mange gæster holdes et arrangement med titlen: ”Kom og syng med”. 

Seminarielektor Ib Kromann havde sammen med broder Henning Henningsen sammensat 

aftenens program, der blev en stor succes. 

1983 Journalist Frode Kristoffersen holder veloplagt en tale om tiden i Tyskland. Netop samme 

dag var han blevet udnævnt til chef for Radio Syd. 

1983 Besøg i Frøslevlejren. Fru Lise Jakobsen fortalte om lejrens tilblivelse og brug. 

1984 Logen besøger Werner Petersens kosmetikfirma WEHA i Tønder.  

Der var ca. 100 deltagere 

1984 Broder Ex. ddss Aage Buchreitz, Ribe, fortæller om forfatteren Johs. Buchholtz. 

1985 Flyverkaptajn Anker Sørensen, Skrydstrup, viser film og fortæller om sine år  

i Siriuspatruljen. 

1985 Logen besøger Calgros i Sønderløgum.Efter spisning i logen hyldes fru Marie Andersen, 

der slutter sin tjeneste som ”køkkenchef” efter 20 års tjeneste! 

1986 Logen besøger Rens Dambrug. Nogle køber friske fisk med hjem. 

1987 Logen besøger civilforsvarsskolen i Tinglev. Igen en god aften! 

1987 Pastor Zwicky, Tinglev, holder et godt foredrag om nyreligiøsitet. 
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1988 Tønder Museum besøges. Dr. Sigurd Schoubye giver som museumsdirektør en fin 

beskrivelse af museets samlinger og museets historie. 

1988 Festloge i anledning af logebygningens 25 år. Søster overmester Bitten Jensen holder en 

tale og giver loge nr.70 Christian Skeel en gave på 5.000 kr. til nye stole. 

1989 Logen besøger Tønder Sygehus, hvor inspektør Jørgensen fortæller om den daglige drift. 

Ved det følgende samvær i logen spiller Eddie som så ofte før! 

1989 En dejlig ”Vinterstueaften”, - hvor ”Syngepigerne” underholder til stor glæde! 

1990 Logen besøger B & W energi i Tønder - en virksomhed af stor betydning! 

1991 Logen markerer sin 40 års stiftelsesdag med festloge og fest med 115 deltagere. Der deltog 

gæster fra danske og tyske loger. 

1992 Logen besøger GABS FOTOLABORATORIUM. En farverig verden blev forklaret på en 

begribelig måde. 

1992 Oberst J. Bjerregaard Nielsen orienterer om forholdene i det tidligere Jugoslavien. 

1993 Logen på besøg hos Skærbæk Slagteri, som efter en fin gennemgang af virksomheden er 

vært med et måltid af egne produkter. 

1994 ECCOs uddannelses- og konferencecenter besøges. Alt er fint illustreret! 

1995 Forfatteren C. Lauridsen, Tønder, læser egne digte. Efterfølgende fortæller museums-

inspektør Inger Lauridsen om en af Tønders igangsættere i begyndelsen af 1800-tallet. 

1996 Rebekkaloge nr.45 og loge nr.70 Christian Skeel deltager med 108 personer i en tur til 

København, hvor Odd Fellow palæet besøges efter renoveringen p.g.a. brand. 

1996 Kraft-varmeværket hos Brd. Hartmann i Tønder besøges. 

1996 Sammen med Rebekkaloge nr.45 Tre Gyldne Ringe afholdes en aften i logebygningen 

med trompetisten fra Sønderjyllands Symfoniorkester, Per Nielsen. En blændende aften. 

1997 Avlsgården Røj under Schackenborg Gods besøges. Det var interessant at høre om satellit-

registrering af høstresultatet meter for meter. 

1998 Broder Thorkild Thomsen viser i sin egenskab af kirketjener rundt i Kristkirken og 

fortæller om de spændende epitafier. 

1999 Broder Per Callesens EDB-firma i Rødekro besøges. Spændende og nyt! 

2000 For første gang stod logens brødre selv for et orienteringsmøde. Det gav et godt resultat, 

idet der den følgende aften blev modtaget to ansøgninger om optagelse. 

2000 Logen besøger med 86 brødre og ledsagere Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i 

Tinglev, hvor broder skolechef og kolonnechef H.A.J. Larsen orienterede om og fremviste 

den stærkt udvidede skole med plads til over 70 boende kursister, der gennemgår indsats-

lederuddannelsen. Det var en rigtig god aften. 

 

               Gaver givet til loge nr.70 Christian Skeel 

        Gennem årene har logen modtaget mange gaver givet af søstre, brødre eller af andre loger. 

Ikke alle gaver er registreret i protokoller, det gælder i særdeleshed andelsbeviser, som logen ofte 

ved en festlig lejlighed har fået retur. Enkelte andre gaver er omtalt under emnet: Protokollernes 

fortælling om logens virke. 

 

September 1951 Afdøde storsekretær Alfred Christensens hustru takker for logens opmærk-

somhed i anledning af mandens død og forærer logen et maleri af broder  

Storsire Christian Skeel. 

September 1951 3-bindsværket om IOOF´s historie foræres logen af broder exm. Niels Hansen, 

Aabenraa. 

Januar 1956 Loge nr.5 Fyen, forærer logen kapper til gradestaben. 

Maj 1956 I anledning af logens 5 års fødselsdag forærer de to brødre, der blev optaget i 

logen ved dens oprettelse, broder Peter F. Christensen og broder Matthias 

Nissen, en bordklokke. 
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November 1963 Broderlogen i Stavanger, Norge, forærer logen en klokke. 

November 1970 Broder Viktor Hansens datter takker for bryllupsgaven ved at give logen  

25 stk. plakater fra afstemningen i 1920. 

Maj 1976 I forbindelse med logens 25 års jubilæum modtages der kontante gaver på  

ca. 50.000 kr.   

Maj 1976 Broder exm. Peter F. Christensen skænker logen et alterbillede, der forestiller 

”Den barmhjertige samaritan”, i anledning af logens 25 års jubilæum.                                      

November 1978 Logen får overdraget en sparebøsse fremstillet af broder Jens Chr. Jensen, 

Sejerslev. Sparebøssen blev i logen i Kobbergade anvendt til diverse 

indsamlinger. 

November 1978 Det store spejl i logens garderobe har tidligere tilhørt den berømte redaktør P. 

Skovroy, Tønder. Giverne var broder Chr. Outzen og hans familie. Spejlet er 

senere fjernet i forbindelse med en modernisering af garderoben. 

Januar 1979 Broder Christian P. Jessen og hustru Anna Margrethe Jessens Fond til gavn for 

logens virke oprettes. 

Maj 1981 Broder ddss Peter F. Christensen takker for 30 indholdsrige år i logen og 

forærer logen en ambolt med tilhørende hammer. 

Januar 1982 Broder Thorkild Thomsen overrækker logen et maleri med Tønder som motiv. 

Januar 1982 Broder A.W. Jespersen overrækker logen 3 båndoptagelser indeholdende taler 

m.v. fra rejsegildet og indvielsen af logen i Nygade. 

April 1983 Broder Asbjørn Eriksen overrækker logen en statuette af  

 ”Pigen med guldhornet”. 

September 1984    Broder exm. Aksel Jørgensen forærer i anledning af sin 70 års fødselsdag, 

logen en vase visende Petrus Beyers navnetræk. 

April 1988 Rebekkaloge nr.45 Tre Gyldne Ringe giver i anledning af logebygningens  

25 år  5.000 kr. til nye stole. 

Marts 1989 Broder Christian P. Jessen og hustru Anna Margrethe Jessens Fond giver 

85.000 kr. til logens udvidelse. Brødrene tegner andelsbeviser på ca. 40.000 kr. 

(Næsten alle er tilbageleveret). 

Maj 1991 Ved 40-års stiftelsesfesten modtages pengegaver på 6.700 kr. Fra Västervik-

logen modtages en model af det gamle fyrtårn. 

November 1998 En broder forærer logen 4 nye lamper til afløsning af de tidligere ulovlige 

fakler. 

 

 

 

Christian Peter Jessen og  

hustru Anna Margrethe Jessens Fond 
 

        Fonden blev stiftet i 1978. Christian Peter Jessen blev født den 13. april 1916, og hustruen 

Anna Margrethe blev født den 14. november 1906. Chr. P. Jessen var broder i loge nr.70 Christian 

Skeel, og hustruen, Anna Margrethe Jessen var søster i søsterloge nr.45 Tre Gyldne Ringe. De to 

boede i et kønt, lille hus på Strucksallé nr.74 i Tønder. 

 

        Christian P. Jessen handlede med kreaturer og optrådte, som den slags handelsfolk også gjorde 

i hine tider, i hvid kittel, sort bowlerhat, træsko og med stok. Han havde selv et vekslende antal dyr 

på græsarealer rundt omkring. Han var en afholdt mand for hvem en mundtlig aftale og et håndslag 

naturligvis skulle holdes og var lige så god som en skriftlig  aftale.   
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Fra den gamle loge i Kobbergade ses Broder Christian P. Jessen som nr.2 fra venstre og ved hans 

venstre side Søster Anna Margrethe Jessen. 
                                                                                 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

        Der blev nedsat et udvalg blandt logens embedsmænd og øvrige brødre til afgørelse af, 

hvorledes der skulle handles med logens halvpart af arven. Testamentets stk.3 bestemte blandt 

andet, at hverken kapital eller renter nogensinde måtte anvendes til logens drift. 
 

        Bestemmelsen udtrykker ægtefællernes ønske om, at deres formue skulle anvendes til vel-

gørende formål, og at brødrene derfor selv skulle betale, hvad det kostede at være medlem af logen 

uden hensyn til fondens kapital eller renter.  
 

        Efter disse retningslinjer og i den ånd blev der udfærdiget et udkast til fundats for den selv-

stændige fond, som blev forelagt og godkendt af storlogen og alle vedkommende myndigheder. 

Som følge af en vigtig bestemmelse i fundatsen om, at der forlods hvert år skal tillægges kapitalen 

så stor en del af udbyttet, som skønnes nødvendigt, for at værdien af kapitalen vedblivende svarer 

til værdien af kapitalen i 1978, er kapitalen fra 1978 på 206.000 kr. nu vokset til ca. 800.000 kr.   

I det samme tidsrum er der uddelt over 800.000 kr. til velgørende formål.  
 

        Fonden er som nævnt selvejende, og fondens bestyrelse vælges af og blandt logebrødrene. 

 
 

 

Til venstre ses Anna Margrethe og Chr. P. Jessen 

foran deres hus i Strucksallé 3. Senere flyttede de 

til Strucksallé 74, hvor de boede indtil 1978.  

        Ægtefællerne havde ingen børn, og da de 

begge var meget glade for deres loger, besluttede 

de efter grundige overvejelser, at alt hvad de 

ejede efter den længstlevendes død skulle gå til 

velgørende formål. De oprettede derfor et testa-

mente den 19.april 1974, hvori det bestemtes, at 

halvdelen af deres eje skulle tilfalde loge nr.70 

Christian Skeel, medens den anden halvdel 

skulle deles mellem 2 velgørende institutioner.  
 

        Senere blev begge ægtefællers helbred 

dårligere, og en del søstre og brødre besøgte dem 

og hjalp dem, så godt de kunne. 

 

Christian P. Jessen døde den 2.januar 1978 og 

Anna Margrethe Jessen den 9.februar 1978. 
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Loge nr.70 Christian Skeels fadderskaber 
 

        Blandt logens humanitære arbejde skal særligt nævnes logens fadderskab for børn i SOS 

børnebyerne. Tanken for dette arbejde fostredes i fondsbestyrelsen i 1987 og resulterede i, at 

bestyrelsens formand, broder Bent W. Lüth fik kontakt med SOS Børnebyerne i København.  
 

        Fonden lovede at tegne et fadderskab for 8-10 børn svarende til 10.000-14.000 kr. pr. år.  

Der blev tegnet et fadderskab for 10 børn i SOS børnebyen: Aldea Infantil S.O.S. de San Lorenzo 

de EL Escorial i Spanien. Kontaktperson blev broder exm. Verner Kruse, der forestod kontakten 

indtil 1993, hvor broder Peter Wolf overtog arbejdet. Da de sociale forhold i Spanien forbedredes 

betydeligt, besluttede fondsstyrelsen at flytte fadderskabet til SOS børnebyen i Vilnius i Litauen. 
 

        Ved et privatbesøg i Vilnius fik brødrene Peter Wolf og Kaj Elkjær Larsen det bedste indtryk 

af det arbejde, der udføres for ulykkeligt stillede børn, så logens humanitære ydelse til de 10 

anbragte børn er yderst velplaceret. 
 

 
1998 besøges S.O.S. børnebyen i Vilnius-vest, hvor broder Kaj Elkjær Larsen til venstre og broder 

Peter Wolf overrakte en gave (150 DM) fra Odd Fellow logen i Tønder. 

 

 

Udvalget til kontakt med udenlandske loger   

 

        I henhold til særlige love for loge nr.70 Christian Skeel i Tønder, der er vedtaget den 7.januar 

1987 til ikrafttrædelse den 1. juli 1987, vælges på samme måde og på samme tid som de lovbe-

stemte stående udvalg også de særlige udvalg.  

 

        Ad.3. ”Udvalget til samarbejde med udenlandske loger består af 3 brødre. Det søger kontakt 

med og vedligeholder kontakten til udenlandske loger og medvirker til gensidige logebesøg”.  

 

        I de perioder, hvor udvalget har været aktivt, har det i praksis betydet, at udvalget på loge-

møder har opmuntret brødrene til at tage med på uformelle logebesøg i loger, som ligger inden for 

en aftens køretidsafstand. Dette har resulteret i kontakt med følgende loger: Slesvigia-Loge i 

Flensborg, Brüder der Schlei-Loge i Slesvig, Nord-Albinga-Loge i Neumünster og Christophorus-

Loge i Kappeln.   
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        Sidstnævnte loge eksisterer ikke i skrivende stund, men denne loge har i tidens løb været vært 

ved små, hyggelige besøg fra vor loge. Når besøgene betegnes som små, skyldes det, at villaen på 

Bahnhofsweg 3 i Kappeln rummer så lidt plads i det selskabelige, at vi højst måtte komme med fire 

brødre fra Tønder. 
 

        I de øvrige ovennævnte loger er der imidlertid god plads til besøg af betydeligt flere på samme 

tid, og vi har fra Tønder altid fået en meget venlig og positiv modtagelse, når vi har aflagt såvel 

anmeldte som uanmeldte, uformelle besøg. Imidlertid synes interessen for den form for kontakt kun 

at være til stede hos et fåtal af brødrene i vor loge, idet opfordringerne til deltagelse ofte er endt 

resultatløse. 
 

        Udvalget lever en tilværelse på det uformelle niveau i mellemlogeligt samkvem, da officielle 

logebesøg og andre officielle kontakter naturligvis må forestås af de til enhver tid valgte embeds-

mænd, som har mandat til at forpligte logen og disponere over denne. Netop det uformelle gør 

udvalget til et effektivt redskab til at knytte bekendtskab mellem brødre fra vor loge og brødre fra 

de udenlandske loger. At interessen kun er til stede hos et fåtal af brødrene i vor loge, må udvalget 

leve med, og udvalget kan med de rette medlemmer leve med det.  
 

  

Valgte embedsmænd i loge nr.70 Christian Skeel 
Redigeret april 2009 

Fra og med embedsmand nr. 2 i rækken angiver embedsperiodens begyndelse tillige den foregående 

embedsmands afslutningsdato i det pågældende embede. 
                                                                                                                                                         

Nr. Overmestre Periode Nr. Undermestre Periode 

     4 Andreas Steinmeier 03.05.1951    17 Knud L. Hauvig 03.05.1951 

   17 Knud L. Hauvig  03.01.1952    19 Kristian Henriksen  03.01.1952 

   19 Kristian Henriksen  05.01.1956    27 Peter Fr. Christensen 05.01.1956 

   27 Peter Fr. Christensen  05.01.1958      7 Wilhelm B. Schmidt  05.01.1958 

   50 Aksel Jørgensen  10.01.1968    26 Jørgen K. Hansen  27.01.1960 

   55 Børge Dyrgaard  02.09.1971    25 Kaj Hvelplund  24.01.1962 

   93 Knud Hersbøll  24.09.1975    50 Aksel Jørgensen  04.12.1963 

 114 Leo Aage Jensen  05.09.1979    55 Børge Dyrgaard  10.01.1968 

   98 Hans Sørensen  02.09.1981    93 Knud Hersbøll  14.01.1970 

   86 Karl Georg Hansen  08.09.1983    57 Kristian Lausen Greisen  03.10.1973 

 161 Verner Kruse  04.09.1985  114 Leo Aage Jensen 24.09.1975 

 135 Axel E. Christensen  09.09.1987    98 Hans Sørensen  05.09.1979 

 178 Broder Brodersen  27.09.1989    86 Karl Georg Hansen  02.09.1981 

 185 Peter G. Hansen 04.09.1991  161 Verner Kruse 07.09.1983 

 187 Bent Pedersen  15.09.1993  135 Axel E. Christensen 04.09.1985 

 150 Hans Erik Christensen  09.04.1997  178 Broder Brodersen  09.09.1987 

 192 Rudolf Falk (død. 25.5.2000) 28.04.1999  185 Peter G. Hansen  27.09.1989 

 233 Søren Nielsen  20.09.2000  187 Bent Pedersen 04.09.1991 

 157 Günther Brag 23.04.2003  157 Günther Brag  15.09.1993 

 141 Walter Greisen (død 6.9.2006) 27.04.2005  150 Hans Erik Christensen  05.04.1995 

 253 Asger Larsen 01.11.2006  192 Rudolf Falk  09.04.1997 

 231 Bent Karstensen 15.04.2009  233 Søren Nielsen  20.04.1999 

21179 Finn Rosenberg 30.03.2011  216 Peter I. Hansen 20-09.2000 

19252 Bjarne Friis Pedersen 17.04.2013  141 Walter Greisen 23.04.2003 

21196 Bjarne Hansen 22.04.2015  253 Asger Larsen 27.04.2005 

21210 Bernhard Mohr Bork 26.04.2017  231 Bent Karstensen 01.11.2006 

   21179 Finn Rosenberg 15.04.2009 
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   19252 Bjarne Friis Pedersen 30.03.2011 

   21196 Bjarne Hansen 17.04.2013 

   21210 Bernhard Mohr Bork 22.04.2015 

   21174 Johannes Bentzen 26.04.2017 

      

Nr. Sekretærer Periode Nr. Kasserere Periode 

   11 Ejner Reimers Larsen  03.05.1951     9 Christian H. Thomasen 03.05.1951 

   26 Jørgen K. Hansen     03.01.1952     8 Bendix Petersen 03.01.1952 

   25 Kaj Hvelplund   05.01.1956    27 Peter Fr. Christensen  20.03.1952 

   34 Laue M. Tandrup    05.01.1958    30 Andreas J. Schmidt    05.01.1956 

   20 Adolph Rasmussen  27.01.1960    55 Børge Dyrgaard 29.11.1961 

   61 Hans Hansen  29.11.1961    90 Morten Willumsen  10.01.1968 

   66 A.W.Jespersen  04.12.1963    77 Peter Otto Juhl  07.05.1969 

   78 E.V. Jensen  10.01.1968  107 Jens H. A. Jespersen  02.09.1971 

   98 Hans Sørensen 14.01.1970  113 Bent W. Lüth 24.09.1975 

 114 Leo Aage Jensen 02.09.1971  152 Knud J. Pedersen 05.09.1979 

 129 Poul M. Poulsen 24.09.1975  146 Olaf G. Hansen 02.09.1981 

 138 Henning B. Henningsen 29.09.1977  144 Otto D. Feddersen 04.09.1985 

 163 Knud E. Agerholm 05.09.1979  183 Jens Abild-Jensen 09.09.1987 

 152 Knud J. Pedersen 02.09.1981  219  Hans Fisker 05.04.1995 

 138 Henning B. Henningsen 13.01.1982  223 Hans Laurids Hede 28.04.1999 

 135 Axel E. Christensen 07.09.1983  255 Christian Mattesen 27.04.2005 

 178 Broder Brodersen 04.09.1985  236 Jes Valentin 15.04.2009 

 185 Peter G. Hansen 09.09.1987 21207 Villy Schmidt 17.04.2013 

 187 Bent Pedersen 27.09.1989 40629 Sønnich Sønnichsen 26.04.2017 

 192 Rudolf Falk 04.09.1991    

 198 Lars Vilmar 06.05.1992    

 213 Jens Bansø 15.09.1993 Nr. Skatmestre Periode 

 192 Rudolf Falk 05.04.1995      3 Jens Chr. Jensen 03.05.1951 

 233 Søren Nielsen 09.04.1997    25 Kaj Hvelplund 03.01.1952 

 216 Peter I. Hansen 28.04.1999      7 Wilhelm B. Schmidt 05.01.1956 

 141 Walter Greisen 04.04.2001    50 Aksel Jørgensen 29.11.1961 

 253 Asger Larsen 23.04.2003    69 Viggo Lund 04.12.1963 

 231 Bent Karstensen 27.04.2005    74 Hans M. Thomsen 10.01.1968 

 279 Finn Rosenberg 01.11.2006    95 Jens C. Friis 14.01.1970 

 245 Jens Ellekjær 15.04.2009    86    Karl Georg Hansen 24.09.1975 

21196 Bjarne Hansen 30.03.2011  145 Hans Peter Thygesen 28.09.1977 

21210 Bernhard Mohr Bork 17.04.2013  161 Verner Kruse 05.09.1979 

21174 Johannes Bentzen 22.04.2015  150 Hans Erik Christensen 07.09.1983 

40630 René Nielsen 26.04.2017  180 Lorens Müller 09.09.1987 

    167 Frederik Mikkelsen 27.09.1989 

    200 Jens Carl Pedersen 04.09.1991 

    228 Peter Lundby 09.04.1997 

    258 Kjeld Jepsen 23.04.2003 

    278 Niels Chr. Høyer 18.04.2007 

   21206 Claus Scheibel 17.04.2013 

   21207 Villy Schmidt 26.04.2017 
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Odd Fellow Gården – Loge 70 Christian Skeel, Nygade 23, 6270 Tønder, tlf. 74 72 10 63 

Matrikel: 2675 – 2744     mål: 1:500     areal: 2.210 


