Du og din ledsager inviteres til Hedorfs Seniorforening`s
første arrangement i 2017

Rundvisning
Den Danske Frimurerordens stamhus
Blegdamsvej 23
2100 København Ø
Fredag den 27. januar kl. 10:00
Rundvisningen varer ca. 2½ time og er ikke for gangbesværende.
Kl. 12:30 – Frokost inkl. 1 øl/vand samt kaffe/the.

1717
Der har gennem tiderne været gjort mange forsøg på at forklare frimureriets oprindelse. Nogle har ment,
at frimureriet kom fra Ægypten, andre fra Grækenland. Nogle har forsøgt at føre frimureriets historie
tilbage til Adam og Eva. Det, vi faktuelt ved, er, at fire loger sluttede sig sammen til en storloge i London
i 1717. Vi angiver derfor dette år som begyndelsen for det moderne frimureri.
Byggelaug
Naturligvis har der været noget før 1717. Ellers var der jo ikke noget at lægge sammen. I vore dage er
opfattelsen den, at frimureriet stammer fra de middelalderlige byggelaug, der skabte de store og smukke
katedraler rundt om i Europa. Håndværkerne bag disse byggerier besad særlige evner, for der skulle
naturligvis det bedste håndværk til, når man byggede til Guds ære. Ofte gik de særlige håndværk i arv,
og byggemestrene beskyttede deres specielle viden og kompetencer i lukkede laug.
Katedralbyggeriet stagnerede imidlertid. På et tidspunkt lod man således ikke-håndværkere komme med
i laugene. Dermed var det "spekulative" frimureri begyndt. Det er én af grundene til, at mange symboler
og arbejdsredskaber i frimureriet har rod i de ældste håndværk.
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Oplysningstiden
Det egentlige frimureri, som vi kender det i dag, opstod samtidig med, at en ny bølge væltede ind over
Europa, nemlig det såkaldte "oplysningstid". Mennesket blev nu opfattet som noget værdifuldt og særligt.
Derfor begyndte tankerne om frihed, demokrati og nedbrydning af grænser at tage form. Mange af
oplysningstidens store tænkere var frimurere. Grunden er let at forstå. I de lukkede loger kunne de
"afprøve" de nye tanker uden at skulle frygte repressalier fra konservative magthavere.
Danmark
I Danmark begyndte frimureriet i 1743. Efterhånden voksede det sig stadig større. I begyndelsen lignede
det danske frimureri det internationale, hvor kravet til brødrene (fortsat) er, at man blot skal tro på et
højeste væsen. Senere gik Den Danske Frimurerorden dog over til et system, der hviler på et kristent
grundlag. I dag kræver Ordenen derfor, at man er døbt.
Den Danske Frimurerorden arbejder i dag efter det såkaldte "svenske system" (siden 1855), men det
oprindelige frimureri findes stadig i Det Danske Frimurerlaug, der samarbejder tæt med Ordenen og har
samme Stormester. Men Lauget og Ordenen har altså forskellige syn på, om man skal være kristen eller
blot tro på en højere magt.
Frimurerne og statsmagten
Den Danske Frimurerorden har gennem årene har et tæt forhold til kongehuset. Flere af Ordenens
Stormestre har været tronfølgere eller konger. Den seneste var Christian X, der var Ordenens højeste
styrer i perioden 1912-47.
Det er imidlertid vigtigt at slå fast, at nok har frimureriet præget og inspireret til samfundsudviklingen
over hele verden, men frimurere har aldrig bestemt og styret. De påstande, som bl.a. stærke antifrimurere og Dan Brown, anfører, har ikke hold i virkeligheden.
I dag er der loger over hele Danmark. Brødrene kommer fra alle aldersgrupper og sociale lag. I
frimureriets spæde begyndelse var det overklassen, der befolkede logerne. Men den almindelige
samfundsudvikling har heldigvis også smittet af på logerne.
Kun mænd
Ét sted er Ordenen dog stadig anderledes. Den optager kun mænd. I nogle tider vakte dette forargelse,
men i dag er der en bred forståelse for, at mænd og kvinder sagtens kan opleve ting hver for sig og så
senere få fælles fornøjelse af det. Faktisk kan netop dette styrke et parforhold, fordi man inspireres fra
flere sider. Baggrunden for adskillelsen er alene historisk.
Da frimureriet blev skabt, var der et helt andet syn på kvinder end i dag. Men ligesom ritualer og rammer
har været uændrede i århundreder, har Den Danske Frimurerorden på dette punkt valgt at holde fast i
nedarvede traditioner. Der findes imidlertid både kvindelige frimurerloger og andre dameloger i Danmark.
Livsledsager inddrages
I øvrigt holder Ordenen fast i, at man ikke kan være frimurer, hvis ens partner ikke accepterer det.
Frimurerbroderens livsledsager inddrages da også på utallige måder i sin mands oplevelser, så der er
altså også et fællesskab på den front – blot ikke på logeaftenerne.
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Arrangementet er gratis for medlemmer & 150 kr. for ledsager.
Transport er for egen regning.
Indbetaling for ledsager : Reg.nr. 6735 konto nr. 1064422 HUSK NAVN
Tilmelding senest mandag den 16. januar 2017 på mail til linda.fischer@dhl.com
eller på telefon – 25121099 / 43489506
HUSK at betale kontingent for 2017 - hvis du har glemt dette.

Sæt X i kalenderen:
Generalforsamling og sommerarrangement
Efterårsarrangement
Julearrangement

20. Maj 2017
15. September 2017 (weekend 14.15.16. sep)
25. November 2017

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Hedorfs seniorforening
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