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Kära W.F. bröder.

Corona-pandemin fortsätter oförtrutet att sätta käppar i hjulen för vår verksamhet. Även om den 
senaste tiden har bjudit på vissa ljusglimtar i restriktionerna är vi fortfarande långt ifrån ett 
normalläge.

Som vi tidigare meddelat och återigen vill trycka på är att W.F. under hela sin drygt 150-åriga historia 
haft vänskapen, kärleken och respekten mellan bröder som självklar ledstjärna. 
Storlogen har med grundval av dessa ledord och med respekt och erkänsla för oss alla och varandra 
men alldeles särskilt för våra äldre bröder i dag återigen blivit tvingade att besluta om att 

senarelägga storlogemötet och grad VIII i Sundsvall ännu en gång. 
Denna andra senareläggning känns mycket tung att behöva göra men givet alla tillgängliga fakta som 
finns gällande denna pandemi är denna senareläggning det enda rätta och möjliga beslutet.

Sundsvallslogen är i dag informerad om Storlogens beslut och är redan i full gång med att planera för 
ett senare tillfälle för att genomföra storlogemötet och gradgivningen.
Redan nu är preliminär bokning klar för helgen 7-9 maj 2021.

Trots det i nuläget fortsatt osäkra läget är det storlogens fasta övertygelse och andemening att 
genomföra båda aktiviteterna i maj 2021 med Sundsvallslogen som värd.
Det är vår plikt att fortsatt vara förvissade om att genomföra detta, naturligtvis med hänsyn taget till 
framtida rekommendationer. Vår plikt är också att göra allt möjligt i vår makt för att ge er alla som 
längtar möjligheten att erhålla den hedersbetygelse som den VIII:e hedersgraden ger. Vi vill även visa 
att vi står starka och inte överger någon i svåra stunder, varken bröder eller anlitade leverantörer. 

Var nu så vänliga och informera era bröder i logen om dessa beslut och säkerställ att alla som anmält 
sig till gradgivning alternativt storlogemötet delges snarast. Mer information kommer även att delges 
så snart vi vet mera.
Ta väl hand om varandra under tiden och tveka aldrig att kontakta varandra i de olika former som 
ändå står till buds. Det går att hälsa och utbringa en skål även på distans.
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