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Foreningens Historie 

Foreningen er stiftet den 31. marts 1902 af handelsrejsende Odd 

Fellows og havde 19 medlemmer, alle fra København. Foreningens 

første mødedag var den 17. maj og denne dag hedder »Bruno« efter 

en biskop i Würzburg. 

 

Hvem var BRUNO 

De handelsrejsendes skytshelgen er munken Giordano Bruno (født 

Filippo Bruno), deraf foreningens navn. 

Bruno var en italiensk filosof og digter. Han blev født Filippo Bruno i 

Nola ved Napoli i 1548 og døde på bålet i Rom den 17. februar 

1600. 

Da han trådte ind i dominikanerordenen, tog han navnet Giordano. 

Han læste på dominikanernes læreanstalt i Napoli, et af Europas 

bedste, hvorfra han i 1573 blev ordineret præst. Han blev doktor i 

teologi i 1575 og tog året efter til Rom. 

I syv år sad Bruno i Castel Sant Angelos kældre. Den 17. februar i 

jubelåret 1600 blev han dømt og brændt som kætter i Rom på 

Campo dei Fiori. 

 

Foreningens formål 

Foreningens formål er at søge at samle danske Odd Fellows, 

således man ved gensidig påvirkning lærer hinanden at kende og 

kan yde gensidig støtte i det daglige liv, såvel ude som hjemme. 

Foreningen har nu omkring 620 medlemmer, brødre der er fordelt 

over hele landet, men dog med en koncentration i København og 

Vestsjælland, en del på Fyn og færrest i Jylland. 

Der blev i 1924 oprettet en hjælpefond til at støtte brødre, som efter 

sygdom eller anden uforskyldt årsag blev ledige.  

I slutningen af 1930 kom en ny sociallovgivning, hvorfor den 

oprindelige hjælpefond blev lavet om til begravelseshjælp, hvor den 

begunstigede den dag i dag får udleveret pengene kontant. 
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Vigtige »Brunodage« 

Foreningens generalforsamling afholdes den sidste lørdag i marts. 

Dato for sommerudflugten fastsættes ad-hoc. 

 

 

Priser og ydelser 2019 

Årligt kontingent til foreningen Bruno   kr.      100,00 

Årligt kontingent Begravelseskasse1                 kr.      475,00 

Årligt bidrag til Jubilæumsfond   kr.        40,00 

Begravelseshjælp2 der udbetales   kr. 11.200,00 

Bruno-nål3     kr.      120,00 

  

 

Lokalforeningen Vestsjælland 

Generalforsamling afholdes den sidste fredag i januar. 

Ålespisning afholdes altid den sidste fredag i oktober. 

 

Årligt kontingent Vestsjælland   kr.      150,00 

Årligt bidrag til Jubilæumsfond   kr.        10,00 

 

 
1 Brødre, som ved indmeldelsen i Foreningen Bruno er fyldt 55 år, kan efter ønske blive optaget i begravelseskassen mod at betale et ekstra bidrag til 
begravelseskassen ved optagelsen, som udgør årskontingentet til begravelseskassen ganget med antal fyldte år efter det 54. år. 
 
2 Begravelseshjælpen udbetales kun, hvis man har været medlem i over 5 år, og følger Statens takster. Priser 2019. 

3 Ved ønske om variant i 8 karat eller 14 karat guld kontakt da broder Sekretær. 
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Undertegnede søger optagelse i FORENINGEN BRUNO 
 
 
Fulde navn: ________________________________________   Født den: ________________ 
 
 
Broder i loge nr.:_____   Navn: _________________________ Indviet den: _______________ 
 
 
Adresse: ____________________________________________________________________ 
 
 
Postnr.: _________ By:_________________________________________________________ 
 
 
E-mail:_______________________________________________ Telefon: ________________ 
 
 
Begunstiget til Begravelseskassen: 
 
 
____________________________________________________ Telefon: ________________ 
 

 
Dato: ________________                       _____________________________ 

                                                                  Underskrift 

 
 
Undertegnede foreslår ovennævnte broder til optagelse i foreningen BRUNO. Jeg bekræfter 
rigtigheden af ovenstående og bevidner, at broderen er kvalificeret til optagelse i henhold til 
foreningens love § 3, herunder at broderen er medlem af Odd Fellow Ordenen under Den 
uafhængige Storloge for Kongeriget Danmark I.O.O.F. 
 
 

Dato: ________________                       _____________________________ 
                                                                 Underskrift 

 
Adresse: ____________________________________________________________________ 
 
Postnr.: _________ By:_________________________________________________________ 
 

 
 
I henhold til foreningens love § 4 er indskuddet 100,00 kr., som skal indbetales til foreningens 
konto med registreringsnummer 1551 og kontonummer 6083889 med angivelse af navn og loge 
nummer. Der kan tillige indbetales yderligere 120,00 kr. for en BRUNO-nål, der efterfølgende vil 
blive fremsendt.  
 
Du skal have været medlem af BRUNO i fem år for at få begravelseshjælpen udbetalt. 


