
PROTOKOLL 
 

Sancta Lucia Gilles Storgille avhölls i Odd Fellowhuset, Stockholm 

den 29 november 2014 i närvaro av 58 systrar och bröder. 

 

GILLET FIRADE SITT 75-ÅRSJUBILEUM 
§ 1 

Broder HV Fredrik Källmark hälsade närvarande systrar och bröder välkomna och vände sig 

speciellt till broder Henry Håkansson HM som deltog i Gillet för 53:e gången i rad och till 

broder Bernd Schwenson från Finland. 

 

 Därefter uppmanades Broder LV att öppna vår skrålåda som ett tecken på att årets Storgille 

kunde taga sin början. 

 

§ 2 

Gradgivning 

Gesällerna  

Carina Björkén, John Godoy, Ingrid Leidner, Katarina Lidman, Roland Rothman och 

Tinne Tamker 

infördes efter avslutade gesällår och undervisades i de gamla lärdomar som tillhöra Gillets 

högsta grad. Efter undervisning i denna grads hemligheter och efter avgivna löften erhöllo de 

gradens lösen.  

De dubbades därefter till Mästare i S:t Lucia Gille. 

 

Lärlingarna  

Annika Botes, Marie Norström, Margareta Olsson och Mikael Simson 

hade avslutat sina lärlingsår och infunnit sig för att erhålla en högre grad. Efter undervisning 

i denna grads hemligheter och efter avgivna löften erhöllo de gradens lösen. De upptogs 

därefter som Gesäller i S:t Lucia Gille. 

 

Tre främlingar väntande utanför Gillets portar. 

De infördes och undervisades i de lärdomar som tillhöra Gilles invigningsritual. Efter 

avgivna löften erhöllo de gradens lösen och upptogs som Lärlingar i S:ta Lucia Gille. 

De nya lärlingarna var: 

 

 Annika Höök  Göteborg 

 Camilla Nyander  Nacka 

 Annika Vrennhage  Stockholm 

 

 

 

 



 

§ 3 

Parentation 

Gunnar Burman, som invaldes i Gillet 1986 hade under året för alltid lämnat vår krets. 

Broder HV erinrade med några korta ord vad han hade betytt för Yrket och Gillet och lyste 

frid över hans minne. 

 

§ 4 

Föregående protokoll 

Broder LV föredrog protokollet från föregående Storgille.   

Protokollet godkändes och lades ad acta. 

 

§ 5 

Väktarna informerade 

Broder LV vände sig till de nyinvalda lärlingarna presenterade väktarna och beskrev i korthet 

Gillet.   

Broder LV informerade om väktarnas beslut att adjungera syster Anita Hermelin till 

väktarnas möten. 

 

§ 6 

Kassarapport 

Broder Thomas Andersson Wikman föredrog Gillets kassarapport för verksamhetsåret  

2013-2014. 

Den godkändes och lades ad acta. 

 

§ 7 

Granskarnas berättelse 

Syster Barbro Lundqvist föredrog granskarnas berättelse, som godkändes. 

 

§ 8 

Ansvarsfrihet 

På granskarnas förslag beviljade Storgillet ansvarsfrihet för väktarna för det gångna 

verksamhetsårets förvaltning. 

 

§ 9 

Årsavgift 

Gillet fastställde oförändrad årsavgift för 2015 dvs 500:- 

 

 

§ 10 

Val av väktare 

Samtliga väktare omvaldes enhälligt. 

 



§ 11 

Val av granskare 

Till granskare omvaldes enhälligt Barbro Lundqvist och Claes Månsson.  

 

§ 12 

 

 12.1  Broder LV Per Söderberg rapporterade om ett givande lunchsammanträde den 14 maj 

2014. Broder John Godoy informerade om Vision for All´s verksamhet och illustrerade med 

vackra bilder. Ca. 30 gillesmedlemmar närvarande. 

Väktarna återkommer med inbjudan till nytt lunchsammanträde våren 2015. 

  

12.2 Syster Inga Lill Thunholm Henriksson informerade om Karl Simsons fond. 

 

12.3 Broder Sten Lutteman informerade om hemsidan. Den matrikel som finns på hemsidan 

är den mest aktuella och ändrade uppgifter blir publicerade inom 1 vecka. En nytryckt 

medlemsmatrikel hade lagts på bänkarna i Gillessalen. De som inte var närvarande kommer 

att få matrikeln i nästa medlemsutskick. 

 

§ 13 

Utnämning av Hedersmästare 

Broder Fredrik Källmark kallades, på uppdrag av övriga väktare, fram av Låd Väktaren Per 

Söderberg som tackade för hans insatser som Högste Väktare. 

Fredrik Källmark dubbades därefter till Hedersmästare i S:t Lucia Gille och 

tilldelades Hedersmästarnålen och diplom. 

Detta var en synnerligen unik ceremoni att en sittande Högste Väktare dubbats till 

Hedersmästare, senaste gången detta skedde var 1987 då Sören Mattisson fick denna 

utmärkelse. 

 

§ 14 

Hälsningar 

Broder LV framförde hälsningar från systrar och bröder som av olika anledningar ej kunde 

närvara.  Bland andra hälsade vår HM Ingvar Dominique Gillets systrar och bröder, Ingvar 

som under året fyllt 90 år är p.g.a. rörelsesvårigheter förhindrad att närvara.  

 

§ 15 

Nästa Storgille 

Beslöts att avhålla nästa års Storgille lördagen den 28 november 2015 på plats som väktarna 

bestämmer. 

 

§ 16 

Övriga ev. frågor 

 Ingen övrig fråga fanns. 

 



§ 17 

Avslut 

Då intet annat var att andraga uppmanades Broder LV att stänga skrålådan som ett tecken på 

att 2014 års Storgille var avslutat. 
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SAMLING 
Efter Stor Gillet samlades systrar och bröder tillsammans med gästerna för ett mingel i 

omedelbar anslutning till Gillessalen. Mousserande vin serverades och HV Fredrik Källmark 

utbringade en skål för Gillet och dess 75-årsjubileum. I salen fanns ett ”historiskt bord” där 

dokument och bilder från Gillets tidigare år visades sammanställda av LV Per Söderberg. 

Även den nyligen utkomna Minnesskriften fanns utlagd. 

 

HÖGTIDSSAMMANTRÄDE 
Klubbmästaren Bengt Palm bjöd in samtliga systrar, bröder och gäster till Gillessalen. 

Väktarna tågade in i procession och intog sina platser. 

 

 Broder HV Fredrik Källmark hälsade välkommen 

 Högtidsanförandet hölls av broder LV Per Söderberg och handlade om Gillets tillkomst 

och första år samt utveckling. Anförandet finns inlagt på Gillets hemsida. 

 Ensemblen GUILD framförde ett antal medeltida vokal och instrumentala musikverk.  
I det framförande som Guild gjorde fanns en specialskriven text för Gillet 

på en gammal melodi "Tourdion". 

 

Den löd: 

"När jag lyfter glaset, vänner, ja då svindlar det för mina ögon 

Alla kanter suddas ut, världen vrids och vrängs 

Slipa era glas, bryt ljuset och låt skärpan sprida sig 

Skåla för Lucia och för Gillets fest" 

 

Medverkande var: Katarina Jepson, Heidi Rohlin Westin samt Elisabeth Lutteman. 
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MIDDAG 
Efter Storgillet blev det sedvanlig trivsam samvaro med Julmiddag inklusive Luciatåg,    

lotteri och trevliga tal. 

”Hatten” innehöll slutligen Kr 11.178:- 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

Per Söderberg   Fredrik Källmark 

Låd Väktare    Högste Väktare 
 


