
Den Danske Frimurerordens Stamhus  
 

Seniorsektionen Øst inviterer til besøg i Den Danske Frimurerordens Stamhus på 
Blegdamsvej 23, 2100 København Ø 

 
Mandag den 31. oktober 2016 

 

Med dette besøg får vi en unik mulighed for at komme indenfor i et univers, der normalt er lukket for 
offentligheden. 

Vi mødes på Blegdamsvej 23, hvor vi samles i forhallen mellem kl. 09.45-10.00,  

Herefter vil der være en interessant rundvisning i Den Danske 
Frimurerordens Stamhus, der til daglig er rammen om frimurernes 
aktiviteter og rituelle arbejde. Sløret løftes lidt, når brødre fra 
frimurerordenen fortæller om frimurerisk historie og traditioner, mens 
vi bevæger os rundt i det mystiske hus, hvor alt du ser, har en 
betydning og historie. 
 

Det er loge-brødre fra Den Danske Frimurerorden der i løbet af den 
næste 1½ time er værter ved rundvisningen, som er fyldt med 
spændende historier om konger og kendte. Ligeledes vil vi bevæge 
os gennem mange sale f.eks. Festsalen, Armigersalen med alle 
skjoldene, Kongeværelset, Museet, Gobelinsalen og Pergolaen med 
mindetavler, og en II. Grads Loge-sal.  
 

Rundvisningen afsluttes i Stamhusets restauration med en let 
frokost, bestående af: 3 stk. smørrebrød, 1 øl, vin eller vand, samt 
kaffe   
 
Du kan læse 
om Den 
Danske 
Frimurerorden 
og frimureri på  
www.ddfo.dk  

 

Pris for rundvisning og let frokost inkl. kaffe: 

Medlemmer  kr.   75,00 

For ledsager kr. 215,00 
 

 
Tilmelding:  Senest lørdag den 15. oktober 2016 
 

Der er max. plads til 60 personer og pladserne fordeles efter princippet ”Først til mølle” 
 

Tilmelding til Aase a@segyldenvang.dk Husk at oplyse navn og pensionsnummer. 
 

Du er tilmeldt, når du har modtaget en bekræftelse på din tilmelding. 
 

 
Bemærk !!!!  
 

Fotografering og brug af mobiltelefoner er ikke tilladt indenfor i Stamhuset. Store tasker må ikke medbringes på 

rundvisningen, men kan opbevares i gaderoben.. 
 
Glæder mig til vi ses til en spændende formiddag. Aase 
 
PS: Husk at holde  øje med WWW.seniorsektionen.dk/index for kommende arrangementer 

mailto:a@segyldenvang.dk
http://www.seniorsektionen.dk/

