Logeinformation

1827
Instiftade nio män ett
ordenssällskap som fick namnet
Wänskapsbröderna.
Det var vaktmästare vid kungliga
hovet, riksgäldskontoret och
magistraten.
Regementsväbeln vid kungliga
flottan,
En tobakshandlare, parmmätare samt en materialförvaltare

Ett av de äldsta
Ordenssällskapet Wänskapsbröderna räknas
som ett av de äldsta aktiva ordenssällskapen i
Sverige.

Syfte
Hjälpa och vara till stöd för nödställda
Verka för sann vänskap
Främja vördnad för kristen tro, lydnad för gällande allmänna lagar och
kärlek till fosterlandet

Hjälpa nödställda människor
Sedan många år tillbaka har vår huvudsakliga yttre verksamhet gällt
människor som drabbats av afasi och talsvårigheter

Det hemliga
Medlemmarna prövas i ett antal olika grader, med målet att bli en
“bättre” människa.
Dessa steg skall ses som en symbolhandling för olika situationer i livet
och ger dig något att fundera på även i din vardag.

WB:s Gyllene Regeln!
Allt vad Ni vill att människorna skall göra Eder, det skall Ni ock göra
dem.

Klädsel
Som broder i logen använder vi svart,
mörkblå eller mörkgrå kostym.
Svarta skor, svarta strumpor.
Vit skjorta. Samt svart slips eller
WB-slips.

Kostnader
Som i alla föreningar finns en medlemsavgift också inom vårt Sällskap.
Dessutom kostar det varje gång du går upp i
graderna.

Efterlogen
Mat och dryck har allt sedan Wänskapsbrödernas
tillkomst varit en viktig del i umgänget, måltiden skall
inte bara skall berika magen utan även sinnet.

Logen Gustaf Adolf Landskrona
Här kan du uppleva närhet, vänskap och värme.
Samt en stunds avkoppling från vardagens stress.
Insamlade medel går mestadels till Afasiföreningen i
staden.

Vågar du
Bjuda på dig själv, är nyfiken och har social kompetens kommer du
trivas i vårt Sällskap

Målsättningen
Till Ledamot av WB kan var välfrejdad man antagas, som fyllt tjugo år
och är fast bosatt i riket.
Män från alla samhällsskikt och med skilda politiska uppfattningar.
Välfrejdad innebär att det inte finns något att klaga på vad gäller
levernet.

Ansökan
Det är naturligt, att Orden vill göra sig underrättad om en
inträdessökandes personlighet, vandel, tänkesätt med mera för att vinna
vetskap om, att han äger de egenskaper, som kunna förväntas tjäna
Ordens syften.

Fadder
Det blir en fadder, som skriver
under den ansökan, som du
som inträdessökande skriftligt
undertecknar.

Första gradens band

Logen blir vad vi gör den till.
• Bröderna måste känna sig behövda och värdefulla, ”om man syns finns
man”.
• Kritisera inte, lämna gärna uppmuntrande ord.
• Stöd och uppmuntra bröderna i sitt arbete i och för logen.
• För trivsamhet en vänlig atmosfär i loge och sammankomster.
• Gör ditt bästa, det räcker alltid.
• Stödja och hjälpa samt vara positiva mot varandra.

Gradband inom Ordensällskapet

wb-orden.se/landskrona

kontakt
sten.h.andersen@gmail.com
076 318 0 528

