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Følgende afsnit er citeret fra: 
  
“Jubilæumsskrift i anledning af Loge nr. 39 Sct.Kjeld’s, 75 års jubilæum,  
27. oktober 1987.” 
 
redigeret af br. EX-M Viggo Hedegaard. 
 
 
 

SCT. Kjeld 
 
 

Den salig herrens mand Kjeld var udsprungen af 
fornem slægt i landsbyen Venning, Ålum sogn, ca. 12 
km. vest for Randers. Syd for vejen Løvskal-Randers 
kaldes en mark stadig for “Sct. Kjeld”, og øst for 
marken skal Sct.Kjeldsfødegård have ligget. Det er 
første ejendom på vejen, som fra Venning fører mod 
godset Fussingø. En gruppe asketræer ved det nævnte 
jordstykke betegner efter nutidig overlevering i sognet 
stedet, hvor der tidligere randt en “Sct.Kjelds kilde”. 
Tidsangivelserne i Kjelds levned lader meget tilbage at 
ønske. Den eneste dato, der anføres, er Kjelds dødsdag 
onsdag den 27. september 1150. Det vides, at Kjeld 
fødtes under kong Niels’ regering 1104-34, og det 
antages, at det var i begyndelsen. 
Hjemmets velstand var en forudsætning for sønnens 
studier. Det vides ikke, hvor han modtog sin 
uddannelse, der afsluttedes med “undervisning i den 
dobbelte kundskab” – formentlig ved et universitet. 

Kjeld blev ordineret af biskop Eskil, som tilskyndede den løfterige unge mand til at blive 
kannik i Mariaklostrets brodersamfund, og derefter betroede ham omsorgen for 
katedralskolens disciple. Det skete tidligst i sidste halvdel af 1120’erne, at Kjeld begyndte 
“det bedre liv” som kannik i Viborg. 
Som kannik antog Kjeld – efter skik og brug – et nyt kirkeligt navn efter biskop Exuperius i 
Touluse, der levede i det femte århundrede, og som var meget godgørende. 
Et vigtigt led i biskop Eskils bestræbelser for at udbygge domkapitlets virksomhed var 
Domskolen. Kjeld viste som skolemester sjældne gaver for at forene aktiv tjeneste som 
opdrager med from meditation og bøn. 
Begavet med forunderlig nåde udførte han daglig to opgaver: drengenes oplæring og 
skrivekunsten. 
Ivrig i disse og andre gode virksomheder opnåede denne Guds fromme tjener efter at have 
modtaget præsteembedets åg ikke blot at fyldes med åndelige gaver i mange retninger, men 
også en udstråling i forunderlig glans i alle forhold. 
Den 20. oktober 1133 led biskop Eskil martyrdøden, mens han læste tidebønnen matutin i 
Asmold kirke. Til hans efterfølger valgtes den fromme Sven, der da var kirkens provst. 
Provsteembedet blev overtaget af Villo, og da han døde kort efter, ønskede brødrene den, 
som de vidste var brændende i gudfrygtighed, i kærlighed, glimrende i hellighed og strålende 
i enhver dyd, nemlig Kjeld, valgt som provst. Han vægrede sig så længe, han kunne, men da 
brødrene vedblivende pressede ham, indvilligede han til sidst i at modtage embedet. 
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Som domkapitlets provst blev Kjeld biskoppens nærmeste medarbejder ved Domkirkens 
opførelse. Den var ikke blot bispernes, men i mindst lige så høj grad domkapitlets kirke. 
Det hændte så, at Viborg hærgedes af en voldsom ildebrand, så at de altfortærende flammer, 
næsten slog over mod Asmild kirke. 
Provst Kjeld tog da en af brødrene med sig op i kirketårnet, hvor han knælede i bøn, og hvor 
han udførte det heldbringende korsets tegn. Herefter dæmpedes flammehavet, ilden blev 
undertrykt og kirken reddet ved Guds tjeners forbøn. 
I bogen Sankt Kjeld v/Henning Høirup og O.F. Stjernfeldt, der er kilden til denne omtale af 
Sct.Kjeld, er tillige omtalt en række undergerninger, som Kjeld udførte, og som var med til at 
danne grundlaget for, at han med pave Clemens III velsignelse og biskop Absalons afgørelse 
ved en storslået kirkefest i Domkirken den 11. juli 1189 blev kanoniseret og ophøjet til 
helgen. 
Fra den dag var 11. juli helligdag og hviledag i Viborg Stift indtil reformationen. 
Sct.Kjelds helgenskrin med hans jordiske rester blev hensat i Domkirken og var iblandt 
Domkirkens mange relikvier den største. Det berettes, at talrige pil grimme drog til kirken for 
at søge styrke ved helgenskrinets underfulde kraft. 
 
 

Logens fortid 
 

I forbindelse med logens 25 års og 50 års jubilæer såvel som ved genindvielsen af logen efter 
ombygningen den 18. nov. 1972 synes der ikke – jfr. vort arkiv – at være skrevet noget om 
logens forhistorie og indvielsen d. 27. okt 1912 (se dog festskrift 27.oktober 1912. red.). 
Grunden dertil må bl.a. antages at være, at logens første forhandlingsprotokol og skriftlige 
materiale fra tiden før, omkring og efter institueringen gik tabt ved en ildebrand. 
Ildebranden fandt sted mandag den 8. dec. 1913 ved 4-tiden om morgenen hos logens første 
og mangeårige sekretær manufakturhandler Carl Malling, Sct.Mathiasgade 40-42, Viborg. Br. 
Malling havde sammen med sin hustru og personalet i anledning af den forestående jul, 
pyntet butiksvinduerne bag hvilke var opbygget en lille scene med et tykt lag vat forestillende 
sne. Arbejdet havde stået på om aftenen og natten, og hen på morgenstunden gik br. Malling 
og hustruen til ro i den private lejlighed over butikken, mens personalet lagde sidste hånd på 
juleudsmykningen. 
Pludselig hørte Malling støj fra butikken. Han ilede til vinduet, og i et spejlbillede fra 
vinduerne på hotel Phønix så han, at ilden havde godt fat og bredte sig hastigt i de mange 
brændbare varer i butikken. Han fik i hast og i sidste øjeblik hustruen og datteren ud fra 
lejligheden på 1. sal, og i løbet af kort tid var butik, privat lejlighed og hele bygningen en 
rygende ruinhob. Brandårsagen var, ar et net fra en glaslampe faldt ned og antændte vattet. 
En skriftlig beretning om logens fortid dateret 14. marts 1956 og signeret af daværende 
overmester Alfred Thomsen og sekretær Louis Schaarup bygger på samtaler disse havde med 
br. Marius Støttrup, mens han lå på sit dødsleje. Marius Støttrup var blandt 33 bbr., som 
overførtes fra moderloge nr. 18 “Absolon”, Randers, ved institueringen den 27. okt. 1912. 
Han ville gerne – sin alvorlige sygdom trods – medvirke til at bevare, hvad der endnu kunne 
reddes fra forglemmelse om logens fortid. Notaterne fra samtalerne blev til ad mange gange, 
da br. Støttrup var afkræftet og ikke kunne holde ud til ret meget ad gangen, og de er også 
bevaret i anekdoteform. 
Af historisk interesse og med henblik på logens 75 års jubilæum rettede jeg i januar 1983 
henvendelse til br. exm Vilhelm Simonsen, loge nr. 18 “Absalon”, Randers, som velvilligt 
dykkede ned i vor moderloges støvede annaler. Og her skal så i det følgende til orientering 
for nutiden og fremtiden videregives, hvad der fandtes af oplysninger om vor loges fortid. 
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14. febr. 1911: 
................................Der foreligger meddelelse om, at et lille udvalg af bbr. fra logeforeningen 
“Sct.Kjeld”, Viborg, og bbr. fra loge nr. 18 “Absalon” har været samlet til møde og er enedes 
om, hvordan der skal forholdes ved foreningens overgang til loge. Følgende vedtoges: 
“Foreningen Sct.Kjeld overtager alle de i foreningen værende bbr. og enker efter disse og 
modtager herfor af loge nr. 18 “Absalon” for de ældre bbr.s vedkommende kr. 142.50 pr. br. 
og for de yngre bbr.s vedkommende kr. 139,50 pr. br.. De af “Sct.Kjeld” fra vedtagelsen 
indbetalte kontingenter betales tilbage med fradrag af procentagen til Storlogen og eventuelt 
udbetalt understøttelse og sygehjælp”. 
 
28. marts 1911: 
................................Udvalget sender følgende forslag: “På betingelse af, at den nye ODD 
FELLOW Loge, som foreningen Sct.Kjeld agter institueret i Viborg, overtager de 
forpligtelser, som muligvis måtte påhvile Absalon på det tidspunkt, den nye loge erholder 
fribrev, og over for enker eller børn af de nuværende og tilkommende medlemmer af 
foreningen Sct.Kjeld, samt under forudsætning af, at de 24 bbr., der ved skriftlig erklæring 
har forpligtet sig til at tage afgangskort fra loge nr. 18 Absalon, så snart den nye Viborg loge 
har fået sit fribrev bevilget, opfylder denne forpligtelse, og at de bbr., som herefter måtte 
blive indviede i loge nr. 18 Absalon efter anmodning af Sct.Kjeld, underkaster sig de samme 
vilkår, skal loge nr. 18 Absalon være forpligtet til at betale den nye loge som 
overgangsbidrag for disse bbr. et beløb, der svarer til de indbetalte gradebidrag – altså 3 
grader kr. 150, for 2 grader kr. 100 og for 1. grad kr. 50 med fradrag af procentage til 
Storlogen. 
Endvidere skal loge nr. 18 Absalon udrede de af samme bbr. efter 1.april 1911 indbetalte 
medlemsbidrag med fradrag af procentage til Storlogen og med fradrag af de udgifter, som 
logen måtte have haft i form af sygehjælp og understøttelse vedr. samme bbr. og deres 
efterladte, men fradraget skal dog ikke kunne overstige det beløb, som de udtrædende bbr. 
skulle have betalt i medlemsbidrag for tiden fra 1. april 1911 til den nye loges stiftelsesdag. 
Denne vedtagels er kun bindende for terminen 1. april 1911 til 31. marts 1912. 
 

Randers den 14. marts 1911 
sign. 

N.A.Christensen, Nielsen Gildsig, H.V.Langballe 
S.Amstrup, L.Bentsen. 

 
15. august 1911: 
................................Foreningen Sct.Kjeld skriver:”da den bygning, vor forening har under 
opførelse, dels p.gr. af arbejdsstandsning i foråret og dels p.gr. af yderligere grundkøb, næppe 
kan ventes fuldført, inden dette års udløb, tillader vi os herved at andrage den værdige loge 
om, at den med samme trufne overenskomst må forblive gyldig indtil april flyttedag 1912. 
 

Med brodelig hilsen i V.K.& S. 
sign 

Emil Reitz 
p.t. fm. 

 
Ansøgningen blev bevilget. 
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28. nov. 1911: 
................................Som svar på loge nr. 18 Absalons forespørgsel til Storlogen om fritagelse 
af at svare procentage til Storlogen af det beløb, der skal udbetales Sct. Kjeld ved dennes 
overgang til loge, var der indløbet følgende: 
 
        København den 22. nov. 1911. 
 
Den værdige loge nr. 18 Absalon, I.O.O.F. af Danmark 
 
Som svar på logens skrivelse af 7 ds. skal Storlogen meddele, at § 160 i G.L.F.U.L. må 
forstås således, at det bliver den nye loge i Viborg, der ved terminens afslutning kommer til at 
udrede procentagen til Storlogen, og at procentagen iflg. § 160 vil være ar erlægge ikke alene 
af gradegebyrerne, men også overhovedet af alle de beløb, den har modtaget som 
“overgangsbidrag”. 
Storlogen kan kun en gang fordre procentage af de faktisk kun en gang indgående beløb for 
månedsbidragene, og da loge nr. 18 Absalon, som det fremgår af dens skrivelse iflg. aftale 
med foreningen Sct.Kjeld har forvaltet denne månedsbidrag fra og med og efter 1. april d.a. 
vil den værdige loge Absalon være fritaget for ved terminens afslutning at erlægge 
procentage af disse medlemsbidrag til Storlogen. 
 

Med broderlig hilsen  i V.K.& XS. 
sign 

Petrus Beyer  
Storsire 

         S.O.Ravn 
                 Storsekretær 
 
 
12. marts. 1912: 
................................Der foreligger en ansøgning fra foreningen Sct.Kjeld om forlængelse af 
den mellem logen og Sct. Kjeld bestående overenskomst til 1. okt. 1912. 
ansøgningen imødekommet. 
 
29. sept. 1912: 
................................Søndag den 29.sept 1912 kl. 10 formiddag blev bbr. fra foreningen 
Sct.Kjeld, Viborg, modtaget på banegården i Randers, hvorefter man begav sig til 
logebygningen  på Tøjhushavevej, hvor der afholdtes instruktion for de vordende 
embedsmænd i loge nr. 39 Sct.Kjeld. Kl. 4 om eftermiddagen blev overkelner Truelsen og 
købmand Lauritsen, begge Viborg, indviet på ritualmæssig måde. 
Efter indvielsen kaldte br. overmester Viborg-brødrene frem og takkede dem hjerteligt for, 
hvad de havde været for loge nr. 18 Absalon og udtalte ønsket om held og lykke med deres 
egen loge. 
På Viborg-brødrenes vegne takkede br. Reitz brødrene i loge nr. 18 Absalon for den 
venlighed de altid havde mødt i logen. 
Dagen sluttede med selskabeligt samvær til henved nitiden, da der blev taget afsked med 
brødrene fra Viborg, som skulle med toget 9 ¾. 
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15. okt. 1912: 
................................Fra 32 brødre af Sct.Kjeld forelå ansøgning om afgangskort, hvilket 
bevilgedes. 
Endvidere forelå der følgende skrivelse:”efter bemyndigelse af samtlige brødre af Sct.Kjeld, 
der deltog i festen den 29. f.m. beder jeg på disse brødres og egne vegne den værdige loge 
nr.18 Absalon modtage vor hjerteligste tak for den måde, hvorpå logen tog afsked med os. Vi 
beder tillige om tilladelse til at udtrykke for logen vor beundring over den overordentlige 
smukke indvielse af vore to nye brødre. Den gjorde et dybt indtryk på os alle. 
 

Med broderlig hilsen  i V.K.& XS. 
sign 

Emil Reitz 
fmd. f. Sct.Kjeld 

 
15. okt. 1912: 
................................Det oplyses, at der som overgangsbidrag til den nye loge i Viborg var 
anvist kr. 5.306,26. 
 

================== 
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pr. 4. okt. 1912 

I henhold til logens egen af Storlogen autoriserede protokol nr. 1 for aktive medlemmer 
overførtes pr. 15. okt. 1912 fra loge nr. 18 Absalon og indstiftedes den 27. okt. 1912 loge 
nr.39 Sct.Kjeld nedennævnte brødre: 
 
  1. Peter Ljunggren, Bøssemager, 16-07-86 
  2. Laurits Hansen, Bøssemager, 11-10-87 
  3. Julius Brems, Fabrikant, 16-03-97 
  4. Peter Gildsig, Tapetfabrikant, 16-03-97 
  5. Peter Hornslet, Sadelmager, 19-05-9 
  6. Thomas Bentsen, Farver, 10-01-99 
  7. Peter Juul, Bogbinder, 10-01-99 
  8. Oscar Viggo Friis, Mejeriejer, 01-05-00 
  9. Anders Schmidt, Snedkermester, 06-11-00 
10. Emil Reitz, Justitssekretær, 13-01-03 
11. N.A.Christensen, Bagermester, 13-01-03 
12. Marius Støttrup, Bagermester, 08-03-04 
13. Asger Dahl, Overretssagfører, 05-12-05 
14. Sofus Bømler, Tømrermester, 19-03-07 
15. August Jacob Jacobi, Bogholder, 19-03-07 
16. E.E.C.Kjærulff, Kaptajn, 19-03-07 
17. Johan Th. Bentsen, Købmand, 19-03-07 
18. Valdemar Cortsen, Murermester, 17-09-07 
19. Carl Malling, Manufakturhandler, 08-12-08 
20. Marius Leth Sørensen, Købmand, 03-08-09 
21. Søren Andersen Møller, Mølleejer, 07-12-09 
22. Jens Poulsen Valdemar, Mejeriejer, 15-03-10 
23. Jens Hansen, Skotøjsfabrikant, 08-11-10 
24. Thomas Chr. Andersen, Ingeniør, 14-03-11 
25. Iver Iversen, Retsbetjent, 28-03-11 
26. Holger Marthinsen, Snedkermester, 18-04-11 
27. Emil Petersen, Konditor, 21-05-65 
28. Chr. Schrøder, Barbermester, 12-03-12 
29. Thorvald Nielsen, Handelsrejsende, 10-09-12 
30. Ernst Lauritsen, Købmand, 29-09-12 
31. Christian Truelsen, Overkelner, 29-09-12 
32. Aage Dyring Bergman, Isenkræmmer, 15-10-12 
33. Holger Christensen, Købmand, 15-10-12 
 
Institueringen fandt sted ved storlogens embedmænd under ledelse af Storsire Petrus Beyer. 
Brødre fra loge nr. 18 Absalon og andre deltog i festlighederne. 
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Logens første embedsmænd var: 
 
Overmester:  justitssekretær Emil Reitz 
Undermester:  bagermester N.A.Christensen 
Sekretær:  købmand Carl Malling 
Kasserer:  overretssagfører Asger Dahl 
Skatmester:  bøssemager Laurids Vilh. Hansen 
Ceremonimester: kaptajn E.E.Kjærulf 
Inspektør:  snedkermester Holger Marthinsen 
Arkivar:  fabrikant Julius Brems 
Organist:  barbermester Chr. Schrøder 
 
Carl Emil Reitz var logens første storrepræsentant og deltog som sådan i storlogemødet i 
København 1914. 
I tilslutning til institueringen indvieds som den første i loge nr. 39 Sct.Kjeld overbetjent Peter 
Andersen Dons. 
 
Efter den højtidelige instituering deltog 125 bbr. med damer i festmiddagen og bal, som 
afholdtes på hotel Phønix.. 
 

================== 
 
Byggeforeningen Sct.Kjeld 
Ejendoms-besidder-forholdet startede med, at Odd Fellowforeningen Sct.Kjeld i henhold til 
købekontrakt af 29. juni 1911 af boghandler Ad. Jacobsen, Viborg købte ejendommen matr. 
nr. 469 b stor ½ alb, og 469 b stor alb ¼ alb af Viborg købstads bygrunde med de på 
ejendommen værende bygninger med disses mur- og nagelfaste tilbehør, derunder 
kakkelovne og komfurer. Overtagelsen var pr. 1. juli 1911, og – som det hedder i 
købekontrakten – køberne er derhos bekendt med og skal respektere en af mig med 
bogtrykker Aug. Davidsen, Aarhus, den 10. og 12. maj 1911 oprettet lejekontrakt og en i 
samme omtalt forkøbsret vedrørende ejendommen. Købesummen 8.000 kr. – tusinde kroner – 
forrentes med 5% p.a. fra og med overtagelsesdagen, og betales kontant og skadesløst i 11 
dec. termin d.a. samtidig med, at der meddeles køberen hæftelsesfrit skøde. Den 23. dec. 
1911 meddeles endeligt skøde til køberne Odd Fellow foreningen Sct.Kjeld ved dens 
bestyrelse justitssekretær Reitz, bagermester N.A.Christensen, manufakturhandler Carl 
Malling og overretssagfører Asger Dahl, alle af Viborg. 
 
Den 18/3-1955 får skødet følgende påtegningh: I henhold til de på generalforsamlingen den 
9. maj 1913 vedtagne love, jfr. særlig § 1, bedes det på tingbogsbladet for foreningens 
ejendom matr. nr. 467a, 466b, og 469b Viborg købstads bygrunde noteret, at foreningens 
rette navn er: “Byggeforeningen Sct.Kjeld” sign. A.P.Bønding, formand, Emil Pedersen, 
næstformand, G.Krohn Jensen, sekretær, S.Sørensen, kasserer og Viggo Pedersen. 
 
Der skete noget i Odd Fellow foreningen Sct.Kjeld, og det gik stærkt. Den ejendom, som man 
havde erhvervet var øjensynligt ældre og utidssvarende. Man frigjorde sig for lejerskabet med 
bogtrykker Aug. Davidsen og nedrev ejendommen. Derefter påbegyndte man efter tegninger 
og projektering af den kendte Viborg-arkitekt Vig Nielsen ejendommen Sct.Mathiasgade 16-
18, som vi kender idag. Allerede den 9. marts 1912 var kransen rejst på Odd 
Fellowbygningen, og man holdt rejsegilde. Fra den lejlighed har vi i annalerne fundet 
følgende sang, der på glimrende måde beskriver de bryderier brødrene har haft, før man 
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kunne komme igang med byggeriet. Sangen går på den muntre melodi: Til pinse, når skoven 
bli’r rigtig grøn: 
 
 Velkommen til gilde, vi byder enhver, 
 og ønsker I allee må more jer her. 
 Se, kransen er rejst på vor bygning god, 
 nu gør vi den færdig med frejdigt mod. 
 
 Til første april det vor mening var, 
 at alt da var færdig og klappet og klar, 
 men så kom der frost, og trods Brems’ profeti, 
 det hele det gik der en standsning i. 
 
 Og Christensen sukked*, Vig Nielsen med, 
 og Støttrup og Dahl fik humøret ned, 
 og Hansen blev tvær, blev dog god igen, 
 da sneen og frosten omsider svandt hen. 
 
 så fat der blev taget med liv og lyst, 
 med bjælker og stene så mangen dyst, 
 af Cortsen og Bømler og hele den flok, 
 af murernes, tømrernes faste stok. 
 
 Som Ånderne bygged Aladdins slot, 
 arbejderne slæbte og sled så godt, 
 at huset sig rejste i vældig hast, 
 og kransen kom op på sin høje mast. 
 
 Begyndelsen den noget brydsom var, 
 med Thostruppes grund den ej rigtig skar, 
 den blev os for lille, vi måtte ha fler’ 
 kvadrater af meter, hvad end der så sker. 
 
 Vi handled’ med Jacobsen, og det gik godt, 
 vi købte af Schibler, derfor så flot, 
 vi ejer nu hele den prægtige grund, 
 der tjener vor stilfulde bygning til bund. 
 
  træk så vejret og pust ud, så 
  kan vi begynde igen. Altså: 
 
 De dårlige rønner, ja, de måtte væk, 
 de lå der nu kun til gru og skræk 
 for remmede, som ville gæste vor by, 
 de rønner, de hæved’ ej Viborgs ry. 
 
 Vort hus, tør vi sige, vil blive til pryd 
 for byen, den gamle, ja det bliver fryd, 
 at se det, når nu om føje tid, 
 det hele står færdig ved id og flid. 
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 Men Gildsig skal først dekorere det skønt, 
 så ude og inde det bliver så kønt; 
 og så kommer Brems med elekticitet, 
 gør mørke så lyst, som man ej før har set. 
 
 Men lad os ej glemme vor arkitekt, 
 hvad han tar sig på, det får altid vægt, 
 gid længe vi have ham her til vort gavn, 
 hvis han rejste bort, ja, det blev et savn. 
 
 Ja, Viborg, den kommer mindsandten med 
 og alting florerer, er godt på gled; 
 her handles og bygges og folk flytter til, 
 vi håber at længe det vare vil. 
 
 Vor brandinspektør og vor vejbetjent, 
 af dem er vi blevet så velbetjent; 
 ja, Jacob er storartet, Visti god, 
 og altid de kom os så vel imod. 
 
 Eksprestrykkeriet en hilsen skal ha’, 
 det vint’ren og sølet har døjet så bra’ 
 og nu har det trykket den her lille sang, 
 måske det har fremmet dens lette gang. 
 
 nu tak til enhver, som har gjort sig flid 
 til bygningens rejsning: VELKOMMEN hid, 
 gid mindst den må stå i fem hundred’ år 
 og hygge for slægter, som kommer og går. 
 
Logesal og selskabslokaler med køkken var indrettet i bygningens øverste etage og fungerede 
her uden større ændring frem til 1972. 
På byggeforeningen “Sct.Kjeld’s” generalforsamling den 11. febr. 1969 blev det vedtaget at 
henstille til bestyrelsen at foranledige udarbejdet et skitseprojekt omfattende sammenlægning 
af bygningens to øverste etager til brug for loge nr. 39 Sct.Kjeld. 
Tilfældet kom byggeforeningen til hjælp, idet en lejlighed på 2. sal blev ledig, og arbejdet 
kom igang. 
Ligesom ved opførelsen af bygning ydede logens bbr. hver især, sagkyndig som ikke 
sagkyndig efter bedste evne og anlæg deres fysiske indsats ved ombygningen og navnlig i 
forbindelse med nedbrydning af det bestående. 
 
Og for at få økonomien til at hænge sammen i forbindelse med omprioriteringen af 
ejendommen ydede logens bbr. også en økonomisk indsats gennem tegning af såkaldte 
partialobligationer. 
 
Under ombygningen kunne logens bbr. glæde sig over stor velvilje fra vor nabologe nr. 42 
Erik Holst, Skive, som velvilligt stillede logefaciliteter til Sct.Kjelds disposition. 
 
Den 18. nov. 1972 gik Dannebrog og logeflaget atter til tops på logebygningen, og Storlogen 
med br. Storsire Chr. Rasmussen, Randers i spidsen kom til stede og foretog den højtidelige 
indvielse af vor nye logesal. 
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Ved samme lejlighed markerede logen sin 60 års stiftelsesdag med en festloge administrret af 
daværende overmester Anders Bundgaard. 
 
Dagen højtideligheder blev fulgt op om aftenen med en festmiddag på rest. Palæ med 216 
deltagere omfattende Storlogens medlemmer, gæstende logebrødre – egne brødre, med damer 
henholdsvis ledsagere samt logens enker. Jo, genindvielse og 60 års jubilæet blev skam fejret 
med manér. 
 
Byggeforeningens bestyrelse i dag  (1987): 
Formand: konsulent Holger Thygesen 
Sekretær: arkitekt Poul Bentsen-Pedersen 
Kasserer: isenkræmmer Anders Lund 
 malermester Hagbarth Madsen 
 arkitekt Holger Aaby Poulsen 
 
Logen i dag (1987):  
Ved 75 års jubilæet er logens medlemstal 101. Vel nok det laveste de sidste 25 år. Det er de 
samme brødre, som gennem byggeforeningen Sct.Kjeld ejer logebygningen, Sct.Mathiasgade 
16-18 Viborg. Ved optagelse i logen bliver det nye medlem medejer af ejendommen 
formedelst det symbolske beløb på kr. 1,00. Ejendommen står i dag anført i ejendomsværdi 
til kr. 1,5 mill. 
 
I tiden den 1. sept. til den 16. maj afholder logen møde hver tirsdag kl. 20 (ændret til 19.30 i 
1996). Logen har p.t. 52 enker efter afdøde brødre. Et udvalg på 5 bbr. varetager logens 
fortsatte kontakt med bbr.´s enker bl.a. gennem invitation til disse, når logen afholder 
arrangementer med damer, gennem opmærksomheder og besøg ved runde mærkedage og ved 
en årlig sommerudflugt, der traditionelt slutter i logens festlokaler med en festmiddag. 
Derudover udpeger logen en br. som kontaktmand til enken. Det er hans opgave at knytte et 
så stærkt bånd som muligt mellem logen og enken og at følge hendes nærmeste forhold, så 
logen kan træde til med bistand – vejledende som økonomisk – hvis det måtte være et behov, 
samt bistå enken ved evt. tilvejebringelse af beskæftigelse og børns uddannelse.  
Kontaktmanden aflægger bl.a. besøg hos enken med logens julehilsen. 
 
Rebekkalogen ( idag 2004 benævnt som søsterloge) : 
Den kvindelige gren af Odd-Fellow Ordenen har logen et godt, gnidningsløst og nært 
samarbejde med gennem den stedlige Rebekkaloge nr. 25, Dr.Louise, stiftet 30.okt. 1938. 
I tiden 1. sept. til 16. maj afholder Rebekkalogen møde hveranden torsdag i måneden kl. 
19.30 i logens lokaler. Rebekkalogen har p.t. 84 medlemmer. For benyttelse af logens lokaler 
og inventar svarer Rebekkalogen en årlig husleje på kr. 8.000,00 til loge nr. 39 Sct.Kjeld. 
Mange af logebrødrenes ægtefæller er Rebekkasøstre, og når det anføres, er der et nært 
samarbejde de to loger imellem skal det betragtes ikke mindst udfra den synsvinkel, at de to 
logers p.t. overmestre er gift med hinanden. 
 

================== 
 

Logens humanitære aktivitet 
Logens humanitære indsats udøves som foreskrevet først og fremmest gennem Storlogens 
mange forskellige donationer til humanitære, sociale, kulturelle og videnskabelige formål. 
Logen har dog også rent lokalt i beskedent omfang øvet humanitært aktivitet. Gennem knapt 
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50 år har logen i Viborg Domkirke afholdt julekoncert med kendte kunstnere og forskellige 
kor til fordel for humanitært hjælpearbejde i vor by. 
 
Donation 
I anledning af logens 75 års jubilæum har brødrene ønsket at markere jubilæet ved en 
donation. Gennem nogen tid er der af logens brødre ydet frivillige bidrag til formålet, således 
at der er indsamlet ialt kr. 30.000,00 som i forbindelse med receptionerne lørdag den 31. okt. 
1987 vil blive overrakt modtagerne, nemlig: 
 
 1. Handicapforeningen LAVIA, Viborg, kr. 15.000,00 
 2. Plejecenteret “KLOSTERHAVEN” Viborg, kr. 10.000,00 
 3. Ældregruppen i Viborg v/fr. Ulla-Britt Gregersen, kr. 5.000,00 
 
Logens fremtid 
Det kan være svært at spå om fremtiden, men m.h.t. logens fremtid skal der ikke herske tvivl 
om, at der fortsat i Viborg og omegn vil være yngre ODD FELLOWS til at løfte arven efter 
de ældre og rede til at videreføre ODD FELLOW ORDENENS 168 årige lære og formål: 
 
 at udbrede venskabets, kærlighedens og sandhedens grundprincipper mellem 
menneskene, at styrke dem i kærlighed til Gud og deres næste og lære dem, at ord ikke er 
nok, men at disse lærdomme må omsættes i handling, for at hver enkelt efter sin evne derved 
kan bidrage til menneskenes forbedring og fuldkommengørelse, samt at videreføre loge nr. 39 
Sct.Kjelds traditioner og image til kommende Odd Fellows. 
 
Logens embedsmænd 
 
Overmester:    pedel Vagn Høgh Jensen 
Undermester:    apoteker Ole Waendelin 
Sekretær:    assurandør Poul Erik Husted 
Kasserer:    automobilforhandler Mogens Christensen 
Skatmester:    souschef Henning Hedeland 
Fg. ex-mester:    fhv. restauratør Valdemar Ulriksen 
Inspektør:    glarmester Ib Knudsen 
Ceremonimester:   gårdejer Jacob Thorsager 
Kapellan:    fhv. sationsforstander Niels Chr. Dam 
Organist:    overlærer Jens Erik Christensen 
Arkivar:    bogtrykker Henrik Jørgensen 
Formand for logens erhvervsråd: revisor Poul Erik Linnemann 
1. Storrepræsentant:   fhv. kriminalasst. Viggo Hedegaard 
2. Storrepræsentant:   arkitekt Holger Aaby Poulsen 
 
 

================== 
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Det er mit håb, at denne publikation el. dette jubilæumsskrift, som jeg ikke har vovet at kalde 
dette festskrift, har bidraget til at skabe klarhed over kendsgerninger i logens historie, som 
hidtil har været ukendte eller blot gisninger blandt logens brødre og andre. 
Meget kunne være taget med, men jeg har hele tiden skullet skele til en begrænsning. Hvis 
publikationen kan tjene til oplysning og støtte for kommende embedsmænd og bbr., bl.a. de 
bbr. som om 25 år skal markere lgens 100 års dag, så er hensigten med den opnået. 
 
 
 

================== 
 
 
For- og bagside:  kunstmaler Johannes Bæch 
Redaktion:  Viggo Hedegaard 
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