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0707-686565

Såsom Guds Lag bjuder Menniskorna beflijta sig om ett
gudeligt lefverne och sahlig död, så är ock efter döden ett christeligt bruuk att med heder låtha sina döda begrafwas. I anseende härtill, som ock till de lofliga bruk för oss warit och ännu
brukeligt är, hafwa wij samtelige Mästare af det lofliga
Handskmakare Embetet här i Kongl. Siöö och Stapell Staden,
oss inbördes, i den högste Gudens nampn, emillan uprättat ett
Ampts-Lag med Ljk Bärande, så att wid påkommande dödsfall
wij kunna först inbördes hwar annan, sampt wåra kiära hustrur
och Barn till Jorden befordra, så wähl som ock Andra utom
wårt Ampt och Lag, hwilka oss derutinnan kunna anlita behielplige wara......

Inträdesansökan
Texten på omslaget är ett utdrag ur den stiftelseurkund som inleder Lagets första
protokollsbok om ”183 folierade Blad” från 1729. Laget kan alltså se tillbaka på en mycket
gammal historia. Numera är Likbärarelaget Enigheten en understöds-förening med syfte att
vid dödsfall tillhandahålla sina medlemmar begravnings-hjälp. Även här har utvecklingen
gått framåt och på den ansökan om medlems-skap i Laget som trycktes 1975 står, att
begravningshjälpen utgår med 880 kr. Beloppet har sedan dess ändrats ett antal gånger, och
fr o m januari 2000 har det fasställts till 500kr i garantibelopp och ett tilläggsbelopp som
fastställs av årsmötet vart 5:e år, för närvarande 1100kr, fasställt i februari 2016.

Härmed ansöker jag om inträde i
Understödsföreningen Likbärarelaget Enigheten
För- och tillnamn:........................................................................
Titel:............................................................................................
Personnummer:............................-..............

Lagets stadgar § 2, om medlemsskap, inleds med nedanstående två moment:

Gatuadress:.................................................................................

Mom 1. Varje inom Malmö kommun eller dess närhet boende välfrejdad mansperson, som fyllt 18 men ej 60 år, kan efter därom till lagsrådet gjord skriftlig ansökan, innehållande uppgift om sökandens fullständiga namn, personnummer jämte bostad samt
försedd med påskrift av någon bland Lagets medlemmar därom, att sökanden är känd för
redbarhet och ordentlighet samt ej veterligen behäftad med obotlig sjukdom, vinna inträde i Laget. Lagsrådet äger efter prövning antaga eller förkasta dylik ansökan, ävenså
att, där sådant synes lagsrådet nödigt, avfordra sökanden läkarintyg samt personbevis.
Mom 2. Medlemskapet anses börja den dag, då första årsavgiften erlägges.

Postnr:..................... Postadress:.................................................
Telefon nr:.............................. Mobiltel. nr:………………….....
E-postadress: …………………………………………………….
och försäkras, att jag mig veterligen ej är behäftad med någon allvarlig eller obotlig sjukdom.

Ansökan om medlemskap ska vara skattmästaren tillhanda senast den 1 oktober. Sedan
lagsrådet har godkänt ansökan sänder skattmästaren ut inbetalningskort på inträdesavgift
och årsavgift för nästkommande år. Beloppet ska vara skattmästaren tillhanda senast vid
årsskiftet. Vid ordinarie årsmöte fastlagsmåndagen upptas den inträdessökande som medlem om årsmötet så godkänner.

...............................................den....................20..........
........................................................................
Namnteckning

Även avgifterna till Laget har ändrats genom åren, och vi kan här jämföra två lydelser:
Lydelse år 1975

Lydelse år 2019

Avgifterna till Laget äro:
Inträdesavgift
Årsavgift
(erlägges under 20 år)
Begravningshjälpsavgift:
inträdesålder 18-25 år
”
26-30 år
”
31-35 år
”
36-40 år
Kransavgift
Hjälpkassan

kr 15:kr 2:kr 9:kr 10:kr 11:50
kr 13:50
kr 1:kr 5:-

Inträdessökanden är av mig personligen känd och jag tillstyrker
hans intagande i Laget.

Avgifter till Laget:
Inträdesavgift
Årsavgift

200 kr
150 kr



...............................................den ...................20...........
..........................................................
Fadderns namnteckning

....................................
medlemsnr. i Laget

.........................................................
Namnförtydligande
Ovan personuppgifter kommer att lagras i digital form ENBART för internt administrativt bruk.
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