
Knutsbrevet -Sankt Knuts Gille i Malmö

Bröder och systrar!
Efter ett år som inte som inte liknat något annat år de flesta av oss upplevt tvingas vi konstatera 
att det varit de inställda evenemangens tid. I vårt senaste Knutsbrev fanns en tänkt plan för 2020, 
men ack vad vi bedrog oss. 

Gillets stolta tradition sedan 1978 (då efter ett femårigt uppehåll) med Högtidssammankomst 
vartannat år bröts därför i år. Dock ser vi fortfarande inte det som inställt, utan skjutet på 
framtiden. 

I skrivande stund når smittspridningen nya höjder i vår landsända och all planering för framtiden 
känns därför mycket oviss. Men med löften om fungerande vaccin är det vår förhoppning att 
Högtidssammankomsten, precis som papegojskjutning och gåsagille, ska kunna genomföras 
under nästa år. Däremot kommer inte den sedan något år återkommande Knutsringningen i 
januari att kunna genomföras som hittills, men ett alternativt sätt kommer att presenteras på 
Gillets hemsida, www.stknutmalmo.se. 

Vi skulle vilja lämna följande information rörande inbetalda avgifter för 
Högtidssammankomsten 2020.

För inbetalda avgifter finns två alternativ.

1. Återbetalning
Inbetalda avgifter kan återbetalas efter tydlig information om vilken inbetalning som avses 
(avsändare, datum, belopp), vart återbetalning skall ske (bank, clearingnummer och 
kontonummer) samt kontaktuppgift (mail eller telefon) för det fall problem med återbetalning 
skulle uppstå. 

Det går givetvis att samordna flera inbetalningar till en återbetalning, för egen hantering 
sinsemellan. 

2. Deposition
Givetvis kan inbetalda avgifter kvarstå som deposition hos Gillet, varvid den gäller som garanti 
för deltagande och avräkningsbart belopp vid nästkommande Högtidssammankomst.

Av praktiska skäl kommer ev. återbetalning att hanteras samlat och i anslutning till att svarstiden 
löpt ut; Gillet hoppas på förståelse för dessa omständigheter.

Ev. frågor rörande ovanstående besvaras av Ålderman Kent Andersson, men Gillet kan redan nu 
meddela att det tyvärr inte finns möjlighet till återbetalning via Swish.

Vid uteblivet besked kommer Gillet att betrakta inbetalningen som en försäkran om förtur till 
nästkommande Högtidssammankomst. Besked emotses tacksamt senast den 31 december 2020 
till Ålderman Kent Andersson; kent.andersson@malmo.se, mobil 070 – 55 60 878.

I fred och endräkt
Styrelsen för Sankt Knuts Gille i Malmö




