
 

 

Broderloge nr. 43 Entwisle 
 

Logens historie 
 
Broderlogen er stiftet den 2. juli 1916. 
 
Moderloge er broderloge nr. 25 Horsia, Horsens. 

  

At der skulle komme til at gå 20 år fra det tidspunkt, hvor hestehandler Peter M. Lyhse, Vejle, i 

1896 blev optaget i broderloge nr. 25 Horsia som den første Odd Fellow fra Vejle, til 

broderloge nr. 43 Entwisle blev institueret, havde ingen kunnet forudse. 

For allerede i 1898 holdt broder storsire Petrus Beyer et foredrag om Odd Fellow Ordenen på 

Hotel Royal i Vejle. Mødet resulterede i, at yderlige 6 medlemmer optoges i broderloge nr. 25 

Horsia, og den 4. december 1898 stiftede 10 brødre Odd Fellowforeningen Vejle. I 1915 købte 

man en eksisterende ejendom på Koldingvej 1 for kr. 32.750, hvorefter Odd Fellowforeningen 

Vejles Byggeselskab stiftedes, og arbejdet med om- og tilbygning kunne nu begynde. 

Udgifterne hertil blev anslået til kr. 68.000, men det slog ikke til, idet overskridelsen androg 

kr. 18.700, således at ombygningen i alt beløb sig til kr. 86.700, heri dog incl. inventar til kr. 

8.000. Grundstensnedlæggelsen finder sted den 6. december 1915. 

På det sidste møde i Odd Fellowforeningen Vejle udtalte en broder: "Enighed, interesse og god 

vilje følge med os alle til broderloge nr. 43 Entwisle" - og med disse ord og med broderloge 

nr. 25 Horsia som moderloge, kunne broderloge nr. 43 Entwisle institueres og logesalen 

indvies søndag den 2. juli 1916. 

Verdenskrigen (1. v.k. 1914-18), den spanske syge og rationeringer kastede på mange måder 

skygger over logens arbejde de første år. Men takket være gaver fra de enkelte brødre 

lykkedes det dog at gennemføre møderne. 

I 1921 stifter Odd Fellow brødre i Grindsted foreningen James Ridgely og brødre fra Vejle 

ankommer med særtog til stiftelsesfesten. Vejle-logen tager i 1922 initiativ til samarbejde 

mellem de fire sydøstjyske loger i Horsens, Vejle, Fredericia og Kolding, hvilket får stor 

betydning for ordensarbejdet de følgende år. 

Så tidlig som i 1932, hvor arbejdsløsheden var udpræget, oprettes logens erhvervsudvalg, hvis 

formål er at skaffe ledige brødre eller deres børn beskæftigelse. Samme år grundlægges 

VASEFONDEN, hvis midler administreres af  broder Overmester og broder Sekretær. 

Ved nytårsmødet 1940 (afholdt siden 1921) hersker der p.g.a. krigen (2. v. k. 1939-45) en 

ganske særlig stemning blandt brødrene. Krigen og den strenge vinter forårsager, at møderne 

må indskrænkes til to pr. måned. Mødet den 8. april 1940 (Danmark besat af tyske tropper 9. 

april 1940)er præget af formodninger, gisninger og usikkerhed for, hvad morgendagen vil 

bringe. - Møderne fortsætter, men brødrene rykker tættere sammen, hvilket kan ses på 

mødeprocenten, der stiger betydeligt. 

Logens 25 års jubilæum i 1941 oprinder - ligesom stiftelsesdagen i skyggen af en verdenskrig 

og i en for vort land meget mørk og skæbnesvanger tid. 

I sommeren 1943 bliver der fra søsterlogen nedlagt forbud mod afholdelse af møder og 

ritualbøger, protokoller og arkivalier fjernes fra logebygningen og i den følgende tid afholdes 

derfor alene embedsmandsmøder. 

For at imødegå at besættelsesmagten skulle beslaglægge logelokalerne tilbyder man de 

kommunale myndigheder i Vejle at kunne disponere over lokalerne i tilfælde af evakuering af 



 

 

civilbefolkningen. Det lykkedes på den måde at holde lokalerne fri for beslaglæggelse hele 

krigen. 

Logens 40 års jubilæum i 1956 afholdtes på behørig vis med festloge og selskabeligt samvær i 

Vejle Håndværkerforening. 

15. oktober 1961 stiftes broderloge nr. 82 James Ridgely, Grindsted, som datterloge af 

broderloge nr. 43 Entwisle, Vejle. 33 brødre agtede i den anledning at overgå til den ny 

broderloge. 

50 års jubilæet i 1966 afholdes med kransenedlægning, festloge og festmiddag med damer på 

Hotel Vejle. Logens medlemstal på jubilæumsdagen var 103 brødre. 

60 års jubilæet afholdes den 11. september 1976 med festloge i vore egne lokaler. Borgmester 

Willy Sørensen deltog i festen. 

1978, den 1. juli, fejres 100 året for Ordenens indførelse i Danmark. Borgmester Karl Johan 

Mortensen og flere af byrådsmedlemmerne var til stede, lige som der var repræsentanter fra 

Hamborg og Borås. 

I begyndelsen af 1979 drøftede en del brødre oprettelsen af en ny logeforening med det formål 

at danne en ny broderloge i Vejle, og 14. maj aflægges beretning fra den nystiftede forening 

Vejles første møde og 3. oktober 1979 installeres Odd Fellowforeningen Vejle. Allerede 22. 

november 1980 institueres den ny broderloge under navnet broderloge nr. 109 John Welch 

med 30 brødre. 

2. juli 1991 markeredes broderloge nr. 43 Entwisles 75 års jubilæum med kransenedlæggelse, 

reception og donationer. Festlogen afholdtes 6. juli 1991 med efterfølgende jubilæumsfest på 

Munkebjerg Hotel. 

2. juli 2016 markeredes broderloge nr. 43 Enwisles 100 års jubilæum med reception og 

donationer. Festlogen afholdtes på dagen med efterfølgende jubilæumsfest på Hotel 

Munkebjerg med deltagelse af broder storsire Erling Stenholt Poulsen og storembedsmænd.  

 


