ANSØGNING OM OPTAGELSE
I
FRIMURERLOGE
under
STORLOGEN AF DANMARK
af Gamle, Frie og Antagne Murere

København d. _______ 20 ___
Hr. ________________________

Vi takker for Deres henvendelse om optagelse som medlem i en Loge under Storlogen
af Danmark.
Før De kan blive optaget, er der nogle spørgsmål, De bedes besvare. Når vi har
modtaget Deres ansøgning i udfyldt stand, vil den blive behandlet i en Loge, og et
besøgsudvalg, bestående af 2 medlemmer, vil besøge Dem i Deres hjem, efter nærmere
aftale, hvor evt. andre spørgsmål kan blive besvaret.
Med venlig hilsen
Frimurerlogen:

____________________
(Sekretær)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Vi beder Dem udfylde følgende:
Navn:
Bopælsadresse:

Telefon privat:
Telefon arbejde:
Mobiltelefon:
E-mail:
Fødested:
CPR Nummer / fødselsdag:
Stilling:
Opholdssted inden
for de sidste 5 år:
Hvad anser De for menneskets pligter…:
… Imod Gud?
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… Imod sig selv?
… Imod sine medmennesker?
… Imod sin familie?
… Imod sit fædreland?

Har De tidligere været medlem af en Loge / - Hvilken?
Har De før været foreslået til
optagelse i en Loge?
Kan en ren straffeattest evt. forevises?
Er De indforstået med, at det ikke
under nogen som helst form vil
blive til økonomisk fordel for
Dem, at blive optaget i Logen?
Er Deres økonomiske stilling
Således, at det ikke vil være til skade for
Dem selv, eller Deres familie, at De
påtager Dem de økonomiske forpligtelser,
som et medlemskab indebærer?

Opgiv venligst navne, adresser og telefonnummer på 2 personer, der kender Dem nøje,
og til hvem De kan henvise for eventuelle spørgsmål.
Navn:
Adresse:
Telefonnr. / E-mail:

Navn:
Adresse:
Telefonnr. / E-mail:
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Til Storlogen af Danmark G. F. A. M.
Jeg undertegnede, der er fyldt 21 år, bekræfter herved at foranstående spørgsmål er
korrekt besvaret, og jeg af egen fri vilje ansøger om optagelse i Frimurerloge, under
Storlogen af Danmark, Orient København.
Med min underskrift bekræfter jeg, på tro og love, at jeg vil overholde samtlige, af
Storlogen af Danmark G. F. A. M. gældende love og bestemmelser, samt den Loges
gældende særlove, jeg bliver optaget i.

København den ________ 20___

_______________________
(Underskrift)

Til Logens interne brug.
Ovennævnte ansøger __________________________
Indstilles herved til optagelse i Logen:

Besøgsudvalg: __________________________ og _____________________________
Dato for besøgsudvalg: København den ________ 20___
Forslagsstiller: _________________________________
Anbefaler: _____________________________________
Det er vor opfattelse, at ansøgerens optagelse vil blive til gensidig glæde.
København den ________ 20___
___________________________
(Forslagsstiller)

___________________________
(Anbefaler)

____________________________________________________________________
Kandidaten _____________________________
Blev optaget i Logen: ______________________ København den _____ 20__

_________________________

____________________________

(Ordførende Mester)

(Sekretær)
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