
   
                                            

 

 

                                                                                          

 
 
 
 
Druidebrødre i Tyskland, Norge, Sverige, Island og Danmark. 
Værdige Rigsstor Ædel Ærker og Ordensledelser 
Værdige Stor Ædel Ærker og Stor Embedsmænd 
Værdige Ædel Ærker og Embedsmænd 
Kære Brødre i alle grader 

Herning, den 19. maj 2022 
 

Ædel Ærk Aksel Kiilerich i Logen Blicher indvarsler herved alle brødre til 

    H ø j t i d s l o g e  
Det er med stor glæde at Logen Blicher kan indvarsle til 

40-års jubilæum 
 lørdag d. 08. oktober 2022 

 i vores ordenslokaler på Haraldsgade 32, 7400 Herning. 
 

40 år er tegn på et langt og godt ægteskab 
 og derfor kaldes det også hos ægtefolk for et Rubinbryllup. 

Det skal naturligvis fejres, både med en smuk højtidsloge i vores skønne ordenslokaler 
samt en efterfølgende flot Jubilæumsfest, med god mad, musik og dans og hyggeligt 
samvær. Og naturligvis skal vores partnere / ægtefæller med til denne skønne fest. 

 
Program: 

Kl. 13.15 Vi mødes alle i Logen Blicher, Haraldsgade 32, 7400 Herning.                     
  Der bydes på kaffe / te og blødt brød. Ankomst mulig fra kl. 13.00. 

Kl. 13.30 Damerne tager på guidet bustur, bl.a. med besøg på HEART kunstmuseet, 
Elia, Carl Henning Pedersen Museet, Angli-Gården, Den Gamle Højskole, 
osv. Der bydes på kaffe og kage på HEART. 

Kl. 13.30 Brødrene mingler / småsnakker og mulighed for en lille ting i Baren. 

Kl. 14.00 Højtidsloge.                  
Påklædning: Fra 4. grad kjole og hvidt. 3. grad gerne kjole og hvidt.       
Øvrige grader Smoking eller mørk habit, alt efter jeres loges højtids standard. 

Kl. 15.40 Brødrene kører til aftenarrangementet på:      
Hotel Lynggården, Industriparken 2, Lind, 7400 Herning. 

Kl. 15.45 Damerne kører i bus til aftenarrangementet på:      
Hotel Lynggården, Industriparken 2, Lind, 7400 Herning. 

Kl. 16.00 Efterloge på hotellet. Der bydes på øl, vin eller vand. Der er tid til egen 
disposition frem til kl. 17.45, hvor alle møder omklædte / festklædte til 
aftenens arrangement. Mændene i Smoking eller mørk habit og loge slips. 



   
                                            

 

 

 

Kl. 17.45 Velkomstdrink i Foyeren og velkomst ved ÆÆ Aksel Kiilerich. 

Kl. 18.15 Alle går til bords. Se opslag med bordplan. Indlæg v. Aksel Kiilerich 

Der serveres en flot 3-retters Fest-menu, med   
tallerkenserveret forret,                          
hovedretter på buffet, samt                                                           
tallerkenserveret dessert.                                                                   
Dertil dejlige vine, øl og vand. 

Under middagen vil der være mulighed for Festtaler og fællessang. 

Toastmaster Per Ibsgaard. 

Kl. 21:00 Musik og dans v. duoen Steen & Co. 

Kl. 23.30 Natmad. Frie drikkevarer slutter samtidigt. 

Kl. 00.30 Tak for i aften.          
  Overnattende gæster tilbydes morgenbuffet fra kl. 07.30 til kl. 10.00. 

 

Priser: Samlet pris for hele arrangementet kr. 750,- pr. person,                      
som inkluderer alt lige fra Logen, damernes bustur og forplejning, Højtidsloge, 
efterlogen på hotellet, samt aftenarrangementet inkl. drikkevarer og natmad. 

Overnatning: I dobbeltværelse kr. 300,- pr. person. I enkeltværelse kr. 500,- 

 

Tilmelding: Snarest og senest søndag d. 11. september 2022 kl. 12.00 til                   
ÆÆ Aksel Kiilerich på mail: akleki@fibermail.dk.                                 
Egne brødre tilmelder sig til:                                                                          
UÆ Per Ibsgaard på mail: ibsgaard@privat.dk  

 Ved tilmelding husk angivelse af antal deltagere, navne, loge, samt særlige 
forhold f.eks. diabetes, vegetar, glutenallergi, o.lign., således at hotellet kan 
være bedst muligt forberedt. Desuden om der ønskes overnatning. 

Betaling: Umiddelbart efter tilmelding bekræfter vi den bindende tilmelding og oplyser 
konto nummer og beløb for indbetaling, som skal ske senest 23. september 
2022. Husk at angive navn på indbetalingen. 

    

 
 
 

Med Broderlig Hilsen 
i e. f. & h.  

Festudvalget Logen Blicher 
 


