
Søsterloge Andalucia nr. l og 
broderloge Costa del Sol nr. l 
holder til i en Il etages ejen
dom, Edificio Bougainvillea, 
Averuda de Los Boliches 108, 
E- 29640 Fuengirola, nærmere 
bestemt i hele stueetagen og 
den tilhørende kælderetage. I 
starten af 1980'erne var kælder
etagen ejet af en forening der 
hed Estrella Danesa som var 
stiftet af nogle frirnurerbrødre, 
der havde finansieret købet af 
hele underetagen. Det har ikke 
været muligt helt præcist at fin
de ud af hvornår etagen første 
gang blev brugt til loge. Men i 
november 2015 har en afde før
ste frimurer loger 30 års jubi
læum. 

l 1997 forespurgte nogle af 
frirnurernes hustruer om de 
kunne lave en lejeaftale med 
henblik på, at afholde møder i 
den daværende Odd Fellow 
gruppe - og en sådan lejeaftale 
kom i stand, til en særdeles for
delagtig lejepris. Før hvert ene
ste møde måtte søstrene "dæk
ke" logen med bagtæpper ved 
alle embedsstolene - flytte pul
te til undermester - kasserer -
assistenter - alter samt eksme
sterstol, lokalerne er indrettet 
til frimurerbrug. I starten spiste 
man også i selve logesalen. Det 
foregik på følgende måde, man 
dækkede bordene og sti llede 
dem klar bag logens bagtæpper 
- og når søstrene så havde af
sluttet logemødet blev alle bag
tæpper taget ned. Logens reme-
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r enen l anlen 
dier og regalier blev pakket 
væk, bordene blev båret ind i 
logesalen og måltidet kunne 
nydes. Det er fortsat således at 
søstre og brødre stadig "pak
ker" logen sammen efter hvert 
møde. 

Alle nødvendige re\..-visitter 
med videre blev bragt ned fra 
Danmark, og salen blev den 13. 
februar 1998 indviet til brug for 
Odd Fellow Ordenen. Dagen 
efter, den 14 . februar 1998, in
stitueredes den første Odd Fel
low loge under dansk jurisdik
tion i Spanien og efterfølgende 
installeredes de første embeds
mænd i søsterloge Andalucia 
nr. I med efterfølgende FestIo
geo Det Il'kkedes søstrene, at 
opnå tilladelse fra brandvæse
net således, at der kunne opstil
les stole og laves ståpladser til 
næsten 100 søstre og gæster. 
Der var trangt i den 
lille loge
sal under 
• • Instltue -

• nngen og 
den efter
fø I ge n d e 
installati 
on. En fan
tastisk op
levelse -
som de fær
reste Odd 
Fellows har 
fornøjelsen 
af at opleve. 

Den efter
følgende fest-

middag blev holdt på hotel Mi
jas i Mijas. Fordi alle de mange 
gæster og honoratiores natur
ligvis ikke kunne være i vores 
lille logesa\. Som nystartet loge 
havde søsterloge Andalucia 
brug for næsten alting, men so
strene fik meget hjælp fra sø
stre og brødre i Danmark, lige
som storembedsmændene var 
behjælpelige på alle måder. Sø
sterloge Andalucias tæppe er 
prydet af et nøjsomt oliventræ 
som står smukt i den røde jord 
_ dette tæppe blev syet af en sø
ster i Danmark og bragt til Sol
kysten. Blandt de mange pragt
fulde gaver var en meget smuk 
og gammel symboltavle som 
logen fIk lov til at "låne" på 
ubestemt tid. 

Det Altseende øje blev for
æret af en søster hvis mand er 
en kendt maler og 

, 

, 

overmester's hammer var en 
gave fra Frimurer logen "Svd
kor et". Dette er blot et lille ud
pluk af de mange gaver søster
logen modtog fra Storlogen, 
forskellige loger samt sostre og 
brødre. Som et kuriosum kan 
fortælles, at der blev overflyttet 
sostre fra IO loger i Danmark, 
hvor der i årene forinden var 
blevet indviet søstre med hen
blik på at starte sosterlogen i 
Spanien. Vores moderloge, sø
sterloge nr. 76 Set. Helene, hav
de indviet ikke mindre end IO 
søstre og tildelt dem de efter
følgende grader. P, den måde 
lykkedes det søstrene at starte 
et rigtigt logeliv, med pragtful
de gaver og masser af dejlige 
minder. 

Logernes største ønske var at 
få en "rigtig spisesal", og stor 
var glæden da det blev muligt, 
at købe stueetagen som den
gang blev brugt som gymna
stik- og træningssa\. I forbin 
delse med købet af stueetagen 
stiftedes en forening som for 
kortet hedder ADAM eller" As
sociation De Amigos de Maso
neria". Foreningen blev stiftet 
med henblik på drift og admi
nistration af faciliteterne. For
eningens stiftere og første be
styrelse bestod af: 

Første storrepræsentanten 
for Odd Fellow søsterlogen, to 
repræsentanter fra de engelske 
loge r, to repræsentanter fra den 
norske frimure rloge og en fra 
den danske frimurerloge. Da 
søstrene er lejere i bygningen 
tilbød vi at hjælpe med prakti
ske ting i forbindel se med Om
bygningen af stueetagen. På 
den måde blevet givtigt samar
bejde tømret fast sammen. Lo
gelokalerne blev på dette tids
punkt brugt af ni loger af for-

skellige nationali 
teter, herunder en 
Odd Fellow sø
sterloge og otte 
frimurerloger. I 
løbet af somme
ren 2000 blev den 
nuværende spise
sal færdig og salen 
blev dobt, 
"Munch salen" til 
ære for den da
værende ordfø
rende mester i 
Sydkorset som 
døde under 
ombygningen. 
Mindeplaketten 
blev opsat på 
en af søjlerne 
da salen blev 
indviet, ved et 
fælles arran
gement for 
alle brugere. 

I 2001 be
slutter brødrene i Odd 
Fellow gruppen, også at holde 
deres møder i logelokalerne, og 
alle rede den 15. november 
samme år blev broderloge Co
sta del Sol nr. l institueret. Or
densbygningen var endnu en
gang rammen om tilblivelsen 
af en ny Odd Fellow loge under 
dansk jurisdiktion. Da begge 
Odd Fellow logerne har med
lemmer af forskellige skandi
naviske nationaliteter, havde 
brødrene den fantastiske ople
velse, at storsirerne fra Dan
mark, Norge, Sverige og Fin
land indsatte de valgte embeds
mænd i deres embeder - en 
enestående begivenhed. Et for
nemt eksempel på fint samar
bejde på tværs af nationale 
grænser og juristdiktion. 

I dag bærer lokaliteterne 
præg af at der er mange bruge-
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re og der hersker en god og or
dentlig tone imellem de for
skellige loger, selvom der er 
flere forskellige ordensinstitu
tioner repræsenteret. ADAM -
"Association De Amigos de 
Masoneria" er stadig rammen 
om det samarbejde der foregår 
omkring forandringer og for
nyelser, senest er der installeret 
en elevator således, at gangbe
sværede søstre og brødre nemt 
kan komme ned tillogesalen i 
underetagen. Endvidere er der 
foretaget en meget omfattende 
vedligeholdelse og reparation 
af møbler og udstyr i forbin
delse med en større vandskade 
i bygningen. 

Odd Fellow Bladet nr. 4 • 2017 I 11 


