
2x25søsterår = 50 søsterår 

Jubilæer i nr. 32 Liljen, den 26. januar 2020 

Det var en virkelig festlig aften. 

Alle nød begivenheden, atmosfæren, fællesskabet, glæden og alle resultaterne af de mange 

forberedelser både i logesalen og i spisesalen. 

Allerede inden mødets start var stemningen forventningsfuld – pårørende til de to jubilarer 

var mødt tidligt og befandt sig helt øjensynligt godt! 

I logesalen var et kort møde inden tildelingen af hæderstegnene. Ritualet med de smukke 

recitativer blev højtideligt fremført og hæderstegnene tildelt af søster overmester Birgitte 

Juncker. Logen lukkede og festen og lykønskningerne fortsatte i spisesalen. 

Søster undermester Else Krogh ledede på bedste vis aftenen og søster pianist Helga Knudsen 

spillede smukt til sangene. 

Aftenens menu var vandbakkelser med rejer til forret, sprængt oksebryst med stuvet spidskål 

til hovedret og til dessert æblekage og kaffe – Alt var nydeligt anrettet og flot serveret ved de 

smukt pyntede borde – se billederne. 

Søster eksmester Britta Vinderslev holdt tale for søster jubilar Jenny Nielsen og uddybede sit 

kendskab til hende gennem 55 år og fremhævede jubilarens mange gode sider som altid bar 

præg af, at hjertet var med. Søster Ellis Hillersborg talte som ½proponent til søster Inge 

Rasmussen, der også altid havde ydet en perfekt Ordensindsats i sit virke. Endelig talte også 

søster storrepræsentant Laila Bech Jensen især til Søster Inge Rasmussen og pointerede også 

hendes store nøjagtighed og præcision og det, at alt blev udført med engagement, positivitet 

og hjælpsomhed (Ultra korte resumeer). Disse lykønskninger afsluttedes med en skål for 

hædersgæsterne. 

Gæsterne - søster Inge Rasmussens to børn, to børnebørn og en svigersøn og søster Jenny 

Nielsens mand broder Orla Nielsen - bidrog til den glade stemning. Broder Orla var stolt over 

hende han først havde haft som kæreste, så som kone og endelig som søster!! – og broderen 

kom også - som vi nok alle forventede - med anekdoter, – og de var også festlige! Finn 

Rasmussen – søster Inge Rasmussens søn - takkede for invitationen og glædede sig over, at 

hans mor havde så mange kære søstre omkring sig, når nu hendes børn boede så langt væk 

– det var familien meget glade for og trygge ved at opleve. 

To store buketter røde roser – 25 stk. i hver – fra alle søstre - blev overrakt af søster Margit 

Knudsen, som varetager denne uskrevne skik ved jubilæer. 

Søster undermester sluttede med en festlig remse og fødselsdagssang for søster Karen 

Margrethe Kristensen, hvorefter devisen blev sunget og endnu en minderig aften var slut. 
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