
Sosterlogen ,Eranthis “ uddelte ved 60-års jubilæet 30.000 kr. Modtagerne er fra
venstre: Joan Midtgaard, Diabetesforeningen, Elsebeth Jensen, Horsens Krise Center,
Lisbeth Klaaborg, Behandlingsinstitutionen Knuden, Dennis Andersen, Handicap-
virksomheden Horshøj, musikstuderende Louise Schonberg og Tove Hansen, Kirkens
Korshær. Yderst til højre den glade giver, overmester Gerda M. Jensen.

Søstre uddeler
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HORSENS - Selv om
mødeunifornien er
sort, er der noget lyst
og venligt over søster-
logen »Eranthis«. Ved
60å rs jubilæet i fre-
dags uddelte den milde
gaver for i alt 30.000 kr.

- Vores motto består  af
tre værdier: Venskab,
kærlighed og sandhed.
Dem prøver vi at leve efter
i logen og hver isaer i fami-
lien, blandt venner og på

arbejde, fortæller
Erant-his-søstres  overmester
Gerda M. Jensen.

I fredags fik søstrenes
værdier en meget kontant
form. I anledning af jubi-
læet uddelte de donationer
til Kirkens Korshær, Hor-
sens Krisecenter, Dagbe-
handlingsinstitutionen
Knuden, Diabetesforenin-
gen og Horshøj - virksom-
hed for handicappede.

Skulderklap
Desuden fik musikstu-

derende Louise Schøn-
berg, Horsens, et skulder-
klap med en donation.
Eranthis-søstrene er
den kvindelige del af Odd
Fellow Logen. De modes i
deres sorte dragter hver
fjortende dag i logen. Her
drøfter de, hvilke formal

de skal state og deres
kommende arrangmenter
og basarer. Som regel er
der også et foredrag.

- Når vi mødes, er vi alle
ens. Det er derfor, vi har
en sort dragt pa, fortæller
tidligere overmester Han-
ne Steffensen.

- Du kan jo nok forestille
dig, hvordan en flok kvin-
der vil klæde sig, når  de
skal mødes hver fjortende
dag! Nej, vores sorte dragt
er meget praktisk, betoner
Hanne Steffensen.

Der er 97 eranthis-sø-
stre i Horsens. Ifølge  Ger-
da M. Jensen er det et
bredt udsnit af befolknin-
gen.

Kvinder, der gerne vil
iføre sig den sorte med-
lemsdragt optages kun,
nar et medlem vil anbefale
den nye.
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