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… fordi det giver mig mulighed for at 

arbejde til menneskehedens fuldkom-

mengørelse og arbejde i tjeneste for lyset 

i denne verden, som i så høj grad trænger 

til fred og kærlighed. Det giver mig mulig-

hed for at samles med ”ligesindede” og at 

arbejde rituelt, hvad jeg holder meget af. 

Det giver håb om en lysere fremtid og 

gennem frimurerarbejdet, lidt efter lidt, 

at blive et bedre menneske (medmenne-

ske). 

Poul, Danmark. Frimurer siden 1975 

… fordi det tvinger mig 

til at tænke over, 

hvordan jeg bedst 

handler og tænker, så 

jeg er mere til gavn for 

andre. Det tvinger mig 

til hele tiden at ar-

bejde på at erkende 

mine skygger og søge 

en udvikling, så jeg 

bliver gladere for mig 

selv og andre. At arbej-

de på at opnå større 

enhedsbevidsthed. 
 

Lis, Danmark. Frimurer 
siden 2008 

 

… fordi jeg gerne vil være et moralsk 

anstændigt menneske, der giver til andre 

og selv bliver et gladere og harmonisk 

menneske. Dér har Frimureriets særlige 

moralske system en standard, som jeg 

personligt finder udviklende for virkelig-

gørelsen af mine egne personlige moral-

ske standarder. Jeg finder desuden stor 

inspiration og udfordringer i symbolikken 

i Frimureriet. Symbolikken bruger jeg i mit 

eget personlige arbejde, hvor jeg finder 

hjælp til at få opløst og synliggjort gamle 

mønstre. 
 

Isabella, Danmark. Frimurer siden 2014 

 
… fordi lysarbejdet og samværet 

med ligesindede, der vil menne-

skehedens fuldkommengørelse er 

meget væsentligt for mig. Jeg 

søgte ind i Frimureriet for at være 

med til at bringe lys, glæde, fred 

og kærlighed ind i en ellers 

ubarmhjertig verden. En verden 

skabt af egoet, der tror på synd og 

skyld. Og for sammen med Søstre 

og Brødre at arbejde med ritualer, 

som ”gør noget dybt ved os”. At 

opdage vore egne mønstre (skyg-

ger) og arbejde i dybden med at 

frigøre os fra egoets greb, så vi kan 

”vågne op” i lys og kærlighed. 
 

Ulla, Danmark. Frimurer siden 
2014 

… fordi i en travel hverdag blir det lite tid til refleksjon og ettertanke. 

Losjen har gitt meg rom og system for å tenke på de viktige ting i livet, i 

forsøk på å bli et helere menneske. 

Tone,  Norge. Frimurer siden 2000 
 

… fordi vi som frimurare har åtagit oss att sprida ljus i en mörk värld på det sätt, som vi 

finner möjlig og lämplig. Frimureriet är ett system, som är helt ufattbart väl uttänkt för at 

tjäne detta syfte, tjäna denna sträven. Det är en fantastisk gåva att få sprida kunskap og ljus 

på detta fantastiskt effektiva och givande sätt, och som därtill är aktivt från invigningen, och 

som kan läre andra och oss själva något hela resten av vår levnad. 

Janne, Sverige. Frimurare sen 1995 

 

… fordi jag alltid har varit inresserad av Frimureri, och efter att ha blivit 

frimurare har jeg älskat de vackra ceremonierne og den känsla, som de ger. 

Gemenskapen med bröder og systrar tillför ytterligare en dimension. Sym-

boliken i frimureriet har lärt mig att se mer mångfacetterat på tillvaron. 

Nappe, Sverige. Frimurare sen 1985 

... fordi jeg drømte, jeg blev døbt ind i 

Frimureriet. Samme dag fik jeg tilsendt 

materiale om det og tænkte, at jeg nok 

hellere måtte se, hvad det var. Nu har jeg 

været med i 32 år og fundet megen dybde 

i ritualerne og deres symbolværdi. Frimu-

reriet er hele tiden en udfordring til selv-

udvikling, fordi det kan åbne op for større 

og større dybder – udfordre til større 

selvansvarlighed og kærlighed, for andre 

og mig selv i tjeneste for Gud.  

Margit, Danmark. Frimurer siden 1983 

… fordi der til stadighed findes nye mulig-

heder for lærdom, og fordi der knyttes 

venskabsbånd. 
 

Hans, Danmark, Frimurer siden 1980 

… fordi jeg var interesseret i symboler og endelig fandt LE DROIT HUMAIN, hvor også kvinder kan være med. Frimureriet har via 

sine ritualer og symboler givet mig adgang til oldgamle mysterier om, hvordan man kan finde vejen til Universets Enhed og en 

højere mening med livet. Og har hjulpet mig til at blive klogere på, hvordan jeg kan takle mine egne finurligheder til gavn for mig 

selv og mine medmennesker. 

Inger, Danmark. Frimurer siden 2002 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

… fordi ritualerne virker som meditation i 

bevægelse. Fordi jeg bliver udfordret til at 

reflektere over min etik, mine værdier og 

min adfærd. Fordi jeg ønsker at være et 

ligeværdigt menneske uden at dømme. 

Jeg er frimurer, fordi ritualerne træner 

mig i at være fuldt til stede. Frimureriet 

giver mit liv en dybere sammenhæng. 

Marianne, Danmark. Frimurer siden 1984 

… fordi dette fellesskapet vi har i losjen er en 

stor gave for meg. Det å få stige opp i de for-

skjellige gradene, er for meg både spennende 

og lærerikt. Føler selv jeg kan mestre hverdagen 

på en god og posetiv måte etter at jeg ble en 

frimurer. Vi er 8 søstre som møtes en gang i 

måneden helt privat, dette er en studiesirkel, 

hvor vi går dypere inn i frimurerarbeidet, dette 

er lærerikt og posetivt på alle måter. Vi lærer 

også å bli bedre kjent med hverandre. 

Åse, Norge. Frimurer siden 1992 

… fordi jeg blev tiltrukket af frimureriet uden at vide hvorfor. Efter optagelsen brugte jeg første år på at finde ”min” plads i 

fællesskabet. Efter 8 år er det klart det med at være i et fællesskab, hvor det er vigtigt at arbejde med sig selv, gøre egoet 

mindre og næstekærligheden større. Arbejde på at sprede kærlighed og lys ud til mine omgivelser, arbejde på harmoni og 

åbenhed - også i logen, have fokus på at give til logen i stedet for at få. Det rituelle arbejde er meget vigtigt for mig, jeg 

oplever, at det sliber på egoet og hver gang er en ny oplevelse.  

Lissi, Danmark. Frimurer siden 2008 

 


