
Broderloge nr. 86 Christian Winther i Bagsværd fylder 50 år. 

 

Broderloge nr. 86 Christian Winther, der har til huse i ordensbygningen, Odd Fellow gården TAX på 

Bagsværd Hovedgade 210, blev stiftet den 14. oktober 1967.  I anledning af 50 års jubilæet har logen 

foretaget to donationer hver på 25.000 kroner. Den ene donation var til de Danske Hospitalsklovne og den 

anden til en ung violinist Michala Høj. 

Hospitalsklovnen er en klovn og alene af den grund kan hospitalsklovnen hjælpe barnet på en hel anden 

måde, end vi andre måske kan. Hospitalsklovnens arbejde består i at tilbyde barnet sit nærvær og en at 

snakke med. I samværet med hospitalsklovnen kan barnet lægge afstand til sin egen situation og være barn 

som andre børn – i glæde, leg og latter. 

Vi er overbevist om, at klovnenes besøg på børneafdelingerne rundt om i landet har en betydelig positiv 

effekt i behandlingsforløbet og dermed for en stund flytter fokus fra sygdommen. Det var derfor ikke svært 

at vælge de Danske Hospitalsklovne, som modtager af donationen på kr. 25.000 kroner. 

Violinisten Michala Høj er et stort talent og en dejlig formidler af klassisk musik. Michalas klassiske 

musikrepertoire er stort og varieret og fremføres i høj kunstnerisk kvalitet og til hendes koncerter, fortæller 

hun om musikken, hvilket er med til at give hendes publikum en spændende helhedsoplevelse. Logen vil 

med donationen gerne støtte Michala på hendes vej frem i musikkens verden og håber, at donationen kan 

være med til, at Michala kan videreudvikle sin fantastiske musik.  

Donationerne blev uddelt torsdag den 5. oktober 2017 på Christian Winther fondens efterårsmøde med 

ledsagere. En rigtig hyggelig aften, hvor hospitalsklovnen Ludo takkede for donationen med sjov og spas og 

violinist Michala Høj takkede for donationen ved at spille et dejligt stykke musik. 

Selve jubilæet fejres ved en stor festloge på 50 årsdagen den 14. oktober 2017 i Odd Fellow Palæet i 

København. 

I anledning af jubilæet har logen udgivet et festskrift, som beskriver logelivet i Christian Winther logen i de 

50 år logen har eksisteret. Festskriftet kan ses på logens hjemmeside - Forsiden. 

 

Billed fra donationen i broderloge nr. 86, Christian Winther. Fra venstre formand for Christian Winther 

Fonden broder fungerende eksmester Uffe Spohr, violinist Michala Høj, broder overmester Christian 

Carpentier og hospitalsklovnen Ludo. 


