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Loge nr. 4

PROGRES

Program til

125 års stiftelsesfest
Lørdag den 2. december 2006

.

•

Festloge
Gæster og brødre føres ind
Storlogen føres ind
v br. Storrepræsentant
Svend Guldager Nielsen
Velkomst ved
br.overmester
Helge Schlenkert
Musik
John Stanley: Trumpet Movement
Br. Kapellan
Oluf Mørk
Fællessang
Ernst von der Recke : Ad tornet sti
Festtale
br.overmester Helge Schlenkert
Musik
Cesar Frank: Panis Angelicus
trompet og orgel
Til bedste for logen
Legatoverrækkelser
Lykønskninger
Der er tre hjørnestene
sang og orgel
Lykønskninger
Br. sekretær Torben Christensen
Fællessang
Dejlig er jorden
Br. Kapellan
Oluf Mørk
Postludium
Medvirkende kunstnere:
Gorm Hovaldt (trompet)
br. Knud Erik-Kengen (orgel)
br. Svend Guldager Nielsen (Sang)

Fællessang

Fællessang

Mel.: I østen stiger solen op

Mel.: Schlesisk jolkemelodi

Ad tornet sti i tåger går
mod lyset frem vor vej,
bestandig lægges år til år,
og vejen endes ej.

Dejlig er jorden!
Prægtig er guds himmel!
Skøn er sjælens pilgrimsgang!
Gennem de favre
riger på jorden
går vi til Paradis med sang!

Thi året er et døgn os kun
på rejsens lange færd
og i dets korte skumringsstund
kun kort vi raste her.

Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slægt skal følge slægters gang;
aldrig forstummer
tonen fra himlen
i sjælens glade pilgrimssang.

Da hvile vi i aftnens glans
og tømme mindets skål,
og tælle dem, som ens i krans
sig lejre om vort bål.
Da rejse vi alt efter skiK
en sten til mærketegn,
og mindes, hvad den dag, som gik
har bragt af sol og regn.
Så bryde vi fra hvilen op
frem går vor vej på ny
mod målets lyse klippetop
som stiger fjernt mod sky.
Og fJer og fJer sig slutte til,
mens altid frem vi gå,
når alt på jord os følge vil
engang vi målet når.

•

I

Englene sang den
først for markens hyrder,
skønt fra sjæl til sjæl det lød:
fred over jorden!
Menneske fryd dig :
os evig er en frelser fød!

B.S. Ingemann

•

Festmiddag
Menu

GiUeCeje jomfruhwnmer m.m.m.
Foie p-as

9riUet toast, abrikos, 6afsamico
Krornfyr meJ: ene6ærsaw:e
foit 9Tas frit
pom. røsti 09 rodfru9ter
CIloIioCad"e terrin
med liirse6ær paifait 09 creme afl9Caise

rød- 09 fividvin serveres ad Ci6itum

Velkomst
br. Undermester Jan Karlsson
Toastmaster
br. Ceremonimester Erik Nielsen
Kunstnerisk underholdning:
Susanne Elmark
Knud-Erik Kengen
Sten Holkenov

br. Henning Dyring Frederiksens
orkester
"The fom swings"

Tale for Hendes majestæt,
Dronning Margrethe II
Kong Christian stod ved højen mast
i røg og damp.
Hans værge hamrede så fast,
At Gotens hjelm og hjerne brast,
Da sank hvert fjendtligt spejl og mast
i røg og damp.
Fly, skreg de, fly hvad flygte kan,
:/:hvo stå for Danmarks Christian:/:
i kamp.

For ordenen
v/br. storrepræsentant
Svend Guldager Nielsen
ordenens devise :
Vor orden! - Kæden om vor jord,
du være skal den røde snor,
der leder al vor færd.
Giv hjertet renhed! - viljen stål!
Lad lyse klart dit store bål!
Giv troen vinger mod det mål,
Der giver livet værd !

Vor Orden !- lad de trende led
i v. k. s. betyde fred
på jord fra pol til pol !
Lad kærlighedens milde magt
forlene hver en venskabspagt
med sandheds stærke skjold og vagt!
Vor orden - vort symbol.

For logen

Fællessang

Br. Dep. Storsire Kurt Skov Madsen
Loge nr. 4 PROGRESs devise
Mel.: God Save The King

Brødre, vi samles her,
Brødre fra fjern og nær,
Her er PROGRES
Stærke ved sandheds ånd,
kærlig ved broderhånd,
binde vi venskabsbånd.
Vi er PROGRES

Et tilbageblik
vi br. ex.storrepræsentant Kurt Jensen

Logens fremtid
vi br. Dan Kornbek Christiansen
Talerne er forindtegnet

For Danmark
Ved "Pragres" logens Indvielsesfest
den l. december 1881
Frit efter: "I Danmark er jeg født"
I Danmark er jeg født, der stod min Vugge
Der hørte jeg den første kjære sang
Der hørte jeg min Moders ømme Sukke
Der hørte jeg først Modersmålets Klang
Ja, Danmark elskte Land
Med tusind kjære Minder!
Vi ingen Plet Som Dig på Jorden finder
:/: Vi har Dig kjær :/:
Danmark, Din sølvblå Strand!
I Haabets skjønne, lysegrønne Kaabe
Skal "Pragres" virke stille i sit Kald
Den bringer Sten til Sten, og vi vil haabe
Den forebygger mangen Broders Fald
Vor Moder "Danmark" er
Vi søster hedder "Leier"
Og i den Fælles Kjærlighed vi ejer
:/: Et mægtigt Baand :/:
Danmark, Du er os kjær!
Du elskelige Land, vor kjære Moder!
Her planted' vi vor Fane, her vi bo
Du elskelige Land med livets Goder!
Vort Arbejd' her vil voxe op i Ro
Alt flere søstre her
Nu blomstre skjønt og herligt
Og "Danmark" dem beskytter smukt og kj ærligt
:/: Du Friheds Land :/:
Danmark, Du er os kjær!

fri bar og dans
kl. 23.50
Natmad i koncertsalen
kl. 00.30
FESTFYRVÆRKERl
i havestuen

Du kjære gamle Land, Du grønne slette!
Din Skov, Din Dal, Din Bakke, Sø og Strand!
I dine hvide Lokker lad os flette
En Blomst, et Laurbærblad saa godt, vi kan
I Ly af Danmark, der
Vi bygge vil vor Rede
Her vil vi om vort store Arbejd' frede!
:/: Vi elske dig! :/:
Danmark, Du er os kjær!

