
50-års Ordensjubilæum. 
 

 
 
Onsdag, den 25. september blev flagene hejst ved ordensbygningen loge 63 Kilen i Struer, 
idet vi havde den store glæde at kunne fejre 50-års ordensjubilæum for broder Tage Krabbe 
Kristensen. 
Tilstede var broder deputeret storsire John Bune, distriktsdeputeret storsire Søren Holst 
Jensen, jubilarens hustru fru Esther, deres 2 sønner og svigerdøtre, desuden et par gode 
venner fra Hjørring logerne og selvfølgelig en masse glade brødre fra loge 63 Kilen. 
Broder Tage blev fejret i logesalen ved en dejlig og højtidelig ceremoni i overværelse af 
familien. Broder Deputeret Storsire takkede broder jubilar på vegne af storlogen for dennes 
arbejde for ordenen i 50 år. 
Festtalen i selskabslokalerne blev holdt af 1. storrepræsentant Lars Mølgaard. En meget flot 
tale, hvor han couserede over, hvor mange brødre broder Tage havde kendt i loge nr. 63 i 
kraft af sit mangeårige medlemskab. Desuden var taleren også omkring broder Tages store 
passion for veteranbiler, som han ejer adskillige af – lige fra Rolls Royce og ned til 
Goggomobil. Desuden blev det fremhævet, at broder jubilar har været en ivrig pilot med eget 
fly og sågar egen landingsbane! Alt dette kan jo selvfølgelig kun lade sig gøre med stor 
støtte fra broder Tages dygtige hustru fru Esther. 
Herefter var det broder Harry Gade, der fik ordet, og han fortalte om deres nære venskab, 
der var opstået for mange år siden i kraft af ordenen. 
Broder Tage Krabbe Kristensen kvitterede for talerne og kom her også ind på hvor mange 
gode venskaber han har blandt brødrene, og havde haft med brødre, som desværre ikke er 
mere. 
Deputeret storsire John Bune rundede aftenen af med at takke embedsmænd og brødre i 
loge 63 Kilen for en rigtig god aften – og så fik vi lige et par gode historier at køre hjem på. 

Af broder Børge Holst-Hansen 



   

   

 
 
 

 

 

 
 
 

 

   

 


