Vi kallas vanligen för ”Vännerna”
och har varit verksamma som
förening sedan 1955.
Föreningen instiftades för att
SJL Södermanland skulle få bidrag till fastighetsunderhåll och
interna hyror. Uppdraget utökades efterhand när SAL S:t Eskil
kom till samt vid Stewarslogens
tillkomst. Man kunde bli medlem
i föreningen och genom en medlemsavgift och gåvor till föreningen uppvaktade man jubilerande bröder.

VÄLKOMMEN
som medlem i föreningen
Frimurarlogernas i
Södermanlands Vänner
I denna broschyr får du en kort
beskrivning av vår verksamhet.
Du hittar oss även på
www.vannerna.nu
info@vannerna.nu

Just detta, att vi skall bidra till
fastighetsunderhåll och interna
hyror och uppvakta jubilerande
bröder ﬁnns kvar, men allt eftersom samhället har förändrats
har även våra uppgifter förändrats.
Vår mest tidskrävande uppgift
idag är information till de bröder, som på något sätt tillhör
enheterna i Södermanland eller/

och är ämbetsman i någon av
dess enheter. Detta gör vi via
Murarbladet, samt genom Murarinfo, som utkommer varje
veckoskifte under terminstid.
I Murarbladet kan du läsa om
funderingar och verksamhet i de
olika enheterna och i Murarinfo
får du aktuell information om
kommande verksamhet i just
din enhet.
Denna samlade informationsverksamhet kostar och det är
därför vi gärna ser dig som medlem.
Att gratulera jubilerande bröder
är populärt och detta kan man
göra genom att skänka en slant.
Vill man gratulera en broder
rekommenderar vi att man
skänker minst 20:- per jubilar,
men för 600:-/år kan man gratulera samtliga jubilerande bröder
och det rör sig vanligen om 6075 bröder. Och detta till priset
av 30!

Hur blir man då medlem?
Sätt in 125:- på vårt PlusGirokon
-to 49 33 47-9 och anger ditt
namn. Resterande uppgifter
hämtar vi från ordens medlemsregister.
Hur ger jag en gåva?
Använd vårt PlusGirokonto och
sätt in det belopp du vill skänka.
Vill du gratulera en eller några
bröder skickar du e-post till
info@vannerna.nu och uppger
vilka bröder du vill gratulera. Vill
du gratulera årets samtliga jubilarer sätter du in minst 600:- på
vårt PlusGirokonto och skriver
”Alla”. Du kan också göra månatliga överföringar till vårt
PlusGirokonto eller till vårt
bankkonto 26 0493 3479. Clearingnumret är 9960. För över 50
kr/månad och skriv ”Alla”.
Tänk vara på att vi måste ha din
gratulation ca 5 arbetsdagar
innan födelsedagen!

Vad gör vi mera?
Vi försöker att på olika sätt
skaﬀa pengar till föreningen. Ju
mer vi får in ju mer kan vi stötta
vår frimureriska verksamhet!
Vi planerar att ta fram piketröjor i svart med broderat passare
och vinkelhake och jobbar även
med andra idéer. Vi jobbar även
med frimurarluncher!
Vad gör vi med pengarna?
Enligt våra stadgar skall vi årligen bidra med pengar till våra
recipierande loger, dvs Mälardalens Stewardsloge, S:t Eskil
samt Södermanland. Vi brukar
dela ut ca 75% av våra intäkter,
men våra pengar har också
hjälpt till med ﬁnansieringen av
t.ex. hissen och renovering av
yttertrappan.
Men vi har även kostnader i
form av tryck och porto samt de
övriga kostnader vår verksamhet drar med sig.

Våra kontaktuppgifter!
Vi ﬁnns på webben på
www.vannerna.nu och har
e-postadress info@vannerna.nu
På vår hemsida hittar du uppgifter om styrelsen och om aktuell
verksamhet samt övriga kontaktuppgifter.
PlusGiro: 49 33 47-9
Bankkonto: 26 0493 3479
Clearingnummer: 9960

