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Du har väl köpt den?
Foto: Göran Lindgren
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I huvudet
på en redaktör

Svensk
Druid-Tidning

En gång i tiden, eller 1985, blev jag som nyinvigd eubat bara
efter några möten befordrad till logevärd. Logevärden som
jag skulle efterträda var broder Arne Östlin, som för övrigt
också var min fadder.
Broder Arne var fiskare av stora mått samt ägare till ett fiskrökeri i Söderhamn där han och hans hustru Britta tilllagade ett
stort antal olika fisksorter, kom efterlogen ofta att innehålla
havets läckerheter såsom gravad och rökt lax. Den fisk som
vi oftast fick oss till livs var ”sotare” eller halstrad strömming
nästan lika svart som den mänskliga sotaren.
Logen Alir besöktes på den tiden endast av 15-18 bröder. Logevärdens uppgift var att själv duka, inhandla drycker och
laga maten åt bröderna. Det blev en lärorik tid i konsten att
försöka variera maten.
Idag har logevärden tillsammans med Festlighetsutskottet ett
betydligt större ansvar då logen nu består av drygt 100 bröder.
När jag besöker andra loger brukar jag prata med logevärden
för att höra hur han lagt upp det hela för att allt skall fungera.
Ett problem som en del logevärdar har, är att veta hur många
som stannar kvar för att delta i efterlogen. För loger som beställer maten via cateringfirmor kan det uppstå problem när
bröder som anmält sig till efterlogen inte kommer. Här försvinner eventuella vinster ganska snart.
En mycket intressant fråga är hur gör våra hårt arbetande
Festlighetsutskott för att logekvällen skall fungera på ett tillfredställande sätt. Hur anmäler sig bröderna till mötet, skall
brodern stanna och äta efter mötet?
Vissa loger har en ”ringlista” där några bröder ringer till 5-6
bröder inför varje möte och frågar om de kommer och om
dom skall vara med på efterlogen. Här finner man en annan
god poäng. Den broder som ringer upp får då också reda
på hur respektive broder mår och kan rapportera detta till
logens MÄ.
Logevärdar runt om i våra loger, skriv några rader till DruidTidningen och berätta hur ni löser olika problem som kan
uppstå i samband med logemöten.
Och glöm inte, skicka gärna med några bilder tillsammans med artikeln.
Johnny S Andersson
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SGLD möte i Helsingborg

Foto: Jan Åberg
Den 16 oktober var det Helsingborgs tur för invigning av
bröder i IGLD-graden.
Det är skönt när de allmänna kommunikationerna fungerar. Det blev Pågatåget till Helsingborg och en snabb promenad till Ordenshuset. Det var inte bara jag som var redo
för SGLD festligheterna på tåget fanns det fler druidbröder.
Vår Ordensflagga viftade välkomnande på fasaden och utanför Ordenshuset hade det bildats kö. Logen Carnacs hyr
sina lokaler av Odd Fellow Orden på Stora Trädgårdsgatan.
Trevliga och väldimensionerade för arrangemang av denna
kaliber.
En bit över hundra bröder, från när och fjärran, hade hörsammat kallelsen och var där i god tid. Allmänt minglande
är av största betydelse, det är då det ges tillfälle igenkännande nickarna och de hjärtliga återseenden.
Det är inte speciellt ofta möjligheten ges att få träffa bröder
från tre olika SL-områden, plus våra danska och norska
vänner. Inte nog med detta, SGLD hade inbjudit två bröder
från respektive tyska och schweiziska Storloger; Dieter
Henneke och Karl-Heinz Behnke från Tyskland och Daniel
Sommer och Rolf Wenger från Schweiz. Mycket trevligt!
Våra bröder från Tyskland och Schweiz såg ut att trivas
bland bröderna från Sverige, Danmark och Norge. Det
blåste intressanta internationella vindar över hela tillställningen. Erfarenheter, idéer och tankar utbyttes mellan de
olika ländernas representanter. Vad månde komma ut av
dessa diskussioner?
För övrigt kom broder Daniel Sommer med en inbjudan till
våra skandinaviska golfspelande bröder - IGLD Golf Trophy
i Schweiz den 15 juli till nästa år. Se annonse sid 5.
Att intresset är stort för IGLD/SGLD visade antalet anmälda
recipender - 51 bröder totalt, varav två kommer från Norge,
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Jacob Austgulen, Logen Silverstjärnan och Steinar Sæther från Logen Idris och med enkel matematik blir då antalet svenska bröder 49.
Presidiet bestod av Kaj Hagby som President med sina vice Presidenter
Bjørn Skoglung, Dag Wikman och Ib Fønskov Mathissen, Storskrivare
Finn Egil Johannessen, Storskattmästare Sigurd Lövmo, Stormarskalk
Kjell Olav Petersen, Storceremonimästare Kurt Lykke Nielsen, Storvakt
Göran Lundgren och registrator Rolf Mattsson. Allt under överinseende
av IGLD´s Världs Presidenten Mogens Petersson.
Efter väl genomförda receptioner, arrangörerna fick dela upp recipienderna i två grupper, var det dags att inträda i matsalen och där fortsätta
umgänget med bröder från när och fjärran.
Maten och servicen var självklart av högsta kvalitet. Vad annat var att
vänta! Vår gemensamma uppskattning tolkade RSOÄ Sven-Holger Johansson på ett förträffligt sätt, dock bara på svenska!
När jag åkte hem ett antal timmar senare var det med stor tillfredsställelse jag tänkte på hur fin en lördag kan vara i goda Druiders sällskap.
Den 12 februari nästa år är det Logen Belenos och Uppsalas tur att vara
värdar till nästa SGLD-mötet och du broder, som har kvalificerat dig, det
är minst kapitelgraden som gäller, tag tillfället iakt och åk till Uppsala!
Väl satsad tid.
Vem vet - vi ses kanske!
Göran Lindgren

IGLD Golf Trophy
fredagen den 15 juli 2011
på Golfclub Club Erlen (Schweiz)

Välkomna är alla bröder av IGLD, liksom gäster
(män och kvinnor)

IGLD/SGLD

Ytterligare information följer

Skandinaviska Storlogen av IGLD
avhåller receptionsmöte i IGLD-graden

För mer information kontakta
broder Daniel Sommer (LGS)
e-mail: lgs@sdo.ch

I Uppsala den 12 februari 2011
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Text Caj Söderberg

Tre generation
krigsveterane

När jag först ämnade skriva om ett svenskt flygförband som medverkade för att skydda norra Finland under Vinterkriget 1939-40
var det med en koppling till en man, Nils R W Hedblad, som deltog och som senare blev druid i logen Belenos, Uppsala.
Jag fick själv aldrig tillfälle att träffa br Nils innan han avled
2003.
När jag började göra mina efterforskningar visade det sig att
Nils Hedblads son, Ulf Hedblad, bodde strax utanför Uppsala
och själv en tid varit druidbroder innan han med anledning
av utlandstjänst lämnade Orden.
Ulf var vänlig att sända mig en rad historiska fakta och
bildmaterial om tre generationers äventyrliga, modiga och
självuppoffrande svenska soldater som deltagit i strider och
oroligheter utomlands.
Jag tycker detta är så intressant att det får bli en fristående
artikel som efterföljs av ”F19 - den frivilliga svenska flygflottiljen i Finland” i kommande nummer av SDT.
Rickard Hedblad var yrkesmilitär, styckjunkare vid A
4 i Östersund i början av
förra seklet. Han flyttade
med familjen till Boden
omkring 1912 till A 4 B.
År 1915 avled hustrun och
den yngste sonen i tuberkulos vilket måste vara ett
hårt slag för fadern och
för den då fyraårige sonen
Nils.
Eftersom Rickards mor
var från Finland anmälde
han sig som krigsfrivillig
till den då uppsatta Svenska Brigaden 1917-18 för
att medverka i Frihetskriget som innebar att befria
Finland från kommunismen. Vita mot de röda.
Hans tjänst var batterichef
(motsvarande kompaniLöjtnant Rickard Waldemar Hedblad
chef). Han hade säkert av
sin mor hört vilket helvete
som rådde i Finland. Det var anarki och inte demokrati. Landet hade inte
hunnit mogna som självständig stat efter att ha varit ryskt storfurstendöme.
Fadern som deltog vid striderna vid intagandet av Tammerfors, Tyrvii
och Fredrikshamn, dekorerades för sina insatser av Fältmarskalk Mannerheim.

Under tiden lämnades sonen Nils hos sin morbror i Östersund som var
musikfanjunkare på A4. Vid 20 års ålder, 1931, anmälde sig sonen Nils
Hedblad för anställning till 4:e flygkåren F 4 i Östersund. Under 1930-talet
inrättades ett antal befälsskolor samt flygteknisk utbildning vilket bl. a.
medförde att han placerades på den av Flygvapnet uppsatta flygambulansen i Boden som färdmekaniker och navigatör. Det blev många ambulansflygningar med bland annat den välkände lappmarksdoktorn, Dr Wallquist
från Arjeplog. Under samma årtionde tog han även flygskyttemärket med
vingar viket gjorde honom till flygskytt och tillhörde därmed den flygande
personalen.
Han har berättat för sonen Ulf att det inte var så lätt, att fastspänd med enbart remmar och stående i flygplanet, ibland skjuta i ryggläge och andra
konstiga lägen, enbart hängande i dessa remmar. Det hade t o m hänt att
skytten ramlat ur flygplanet. Kyla och fartvind gjorde sitt till och
även klädseln gjorde
skytten klumpig, tung
och otymplig. Kommunikation med föraren
var enbart via taltratt.
Nils anmälde sig som
krigsfrivillig i Finska
vinterkriget 1939-40
och placerades som
stationsunderofficer,
teknisk tjänst) vid
det Svenska frivilligkårens uppsatta 19:e
Flygregemente, senare
kallat F 19.
Hans uppgift var att
med alla direkt underställda flygmekaniker
Kapten Nils R W Hedblad
se till att flygplanen
alltid var i stridsdugligt skick samt tankade, laddade med ammunition och bomber och gjordes beredda till strid oavsett tid på dygnet. Det var ett helvete med tanke
på den enorma kylan denna vinter och det oerhört fältmässiga förhållande som rådde. Mer om det i kommande artikel.
Även Nils Hedblad blev dekorerad: Enligt en avskrift från Försvarsmaktens Huvudstabs Kommandoavdelning ställt till Fältväbel Nils Rickard
Waldemar Hedblad Sverige står:
”Översänder Eder härmed den Frihetsmedalj av 2:a klass som av
Fältmarskalk Mannerheim tilldelats Eder som tack för Eder insats i
Finlands Frihetskamp samt Minnesmedaljen med svärd och spänne”.
Kuriosa är att två generationer (far och son) bägge dekorerats av samma
Fältmarskalk, men i olika krig.

Den som läst ”Slaget om Tammerfors” förstår vilka fruktansvärda strider
som förekom under krigets slutskede.
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Nå, men den tredje
generationen då, Ulf Hedblad?

Kapten Ulf Hedblad

Han föddes i Boden 1942. År 1959 ansåg pappa
Nils att också Ulf skulle bli yrkesmilitär vilket han
samtyckte till. Och det skulle bli armén, tyckte fadern! Ansökan inlämnades till det dåvarande regementet Kungl Svea Trängregemente i Linköping,
vid 16 års ålder. 1961 och på egen begäran ansökte Ulf till Kungl Norrlands Signalbataljon i
Boden vilket beviljades. Efter officersutbildning
med examen 1966 tjänstgjorde han i Boden som
plutonchef och stundtals som kompanichef.
År 1970 blev han antagen för tjänst i UNFICYP ( United Nations Forces in Cyprus) som plutonchef med
ansvar för sambandstjänstens bedrivande inom bataljonen och UNFICYP HQ Bataljonen var grupperad i Famagusta.
Återgick därefter till trupptjänst som plutonchef/
skolchef för blivande aktiva militärer på regementet i Uppsala. 1985 började Ulf åter känna
suget efter att åter komma ut till någon utlandsmission. Den här gången blev det Libanon.
För sina fredsbevarande tjänstgöringar har Ulf tilldelats UN Peace Medal ”In the Service of Peace”
samt medaljen Alfred Nobels Fredspris 1988.
Ulf Hedblad gick i pension 1998 och bor nu strax
utanför Uppsala.
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LÄNSMAN
som kom ”borst”

Text Johnny S Andersson. Illustration Kari Aarnivaara

Länsman Söderman i Delsbo hade på 1880 -talet ett svårt hembränningsmål. Det skulle inte avgöras i tingsstället i Delsbo utan i Hudiksvall,
eftersom en av de inblandade satt anhållen på kronohäktet i Hudiksvall.
Han hade förutom hembränning olaga hot på sitt samvete, eftersom han
hade hotat länsmannen vid ett tillfälle. Söderman hade en till omfånget
stor ”stämningsman” till hjälp. Mannen kallades Påsen. Påsen hade hästar och brukade skjutsa länsmannen på hans tjänsteresor, eftersom Påsen var förtroendeman.
Tidigt på morgonen åkte länsmannen och Påsen till Hudiksvall. Brottmålet drog ut på tiden och det blev kväll innan den tre mil långa hemfärden vidtog. Skjutsbonden Påsen tog upp hela framsätet, varför länsmannen fick sitta i baksätet i åktrillan. Under hemfärden drack de två
resenärerna flitigt ur en medhavd konjaksflaska, fyllan kom och de två
somnade. Hästarna vid den tiden var vana att hitta hem även om den som
körde satt och sov. Vid midnatt kom ekipaget in på Påsens gård i Ede.
Påsen väcktes av sin hustru som upptäckte att länsmannen inte var med.
Påsen tittade mot baksätet och muttrade. Länsman har bestämt kommit
”borst”. Sedan blev det ett ordstäv.
Vad kan då har hänt med länsmannen? Vägen vid Djupdal i Forsa var
dålig på den tiden, så länsmannen hade i fyllan och tröttheten fallit av
trillan, utan att skjutskarlen märkt något. Pågens drängar fick ta häst
och fara tillbaka för att leta reda på länsmannen, som efter många timmars letande, hittades fortfaraden djupt sovande i ett dike där han trillat
av hästskjutsen. Länsman Södermans senare öden tillhör inte den här
historien.
7

En fadders
ansvar

Text och illustration: Caj Söderberg

Hur går du klädd människa?
Jag skrev i förra numret av SDT om våra konservativa ritualer och
jag ska den här gången skriva om vårt druidiska klädval. Svenska
Druid-Orden vill i sina direktiv att vi klär oss i mörk kostym vanliga logekvällar samt bär frack vid högtidliga tillfällen.
Jag vet att det finns några loger som valt bort fracken av olika skäl.
Det kan vara för att slippa kostnaden (inte dyrare
än en vanlig kostym) eller att någon känner sig
obekväm i högtidskläder.

Lite om frackens historia.
Från tidigt 1700-tal var långrocken en knälång uniformsrock hos officerare. När dessa skulle rida fäste de upp
rockens främre flikar i knappar på ryggen. Rocken kallades för redingot, vilket är en förvanskning av
”riding coat”. Så småningom minskades mängden tyg fram i en form som motsvarar vår
nuvarande jackett. Den franske skräddaren
Jean Frogue utvecklade sedan plagget till att
se ut ungefär som den frack vi har idag. Det
blev ett plagg som snabbt blev mycket populärt både som uniformsplagg och i borgerlig klädsel. Den syddes i alla tänkbara
färger och bars då till knäbyxor, oftast i
avvikande färg. Fracken var från början
starkt påverkad av empirmodet med hög
dubbelvikt ståndkrage. Under slutet av
1700-talet och även långt in på 1800-talet var fracken t o m en klädsel att arbeta i. Fracken var då inget högtidsplagg. Det var den civila uniformen.
Därefter har denna civila uniform
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genom århundraden använts av kammarherrar med gula knappar och lilafärgad sammetskrage, av akademiker med sammetskrage, som ämbetsuniformer
och diplomatuniformer. Men fracken hade då guldbroderier och ståndkrage.
Gustav IV Adolf förordnade år 1803, att ämbets- och tjänstemän med ”Kongl.
Majt:s höga fullmakter” skulle som högtidsdräkt bära uniform av enhetligt
utseende; blå rock av fracksnitt med gula knappar, vit väst och blå byxor samt
blå hatt. Fracken var liksom den militära uniformen fram till 1830 försedd
med ståndkrage, därefter ersatt med fällkrage. Hatten var från början av ”napoleontyp” senare av ”båttyp”.
Fracken finner man ibland också representerad bland våra svenska folkdräkter, t ex en grå frack finns i Ångermanland och en blå i Ydre i Östergötland.
Ofta syddes fracken dubbelknäppt i kraftig vadmal och med knäbyxor. Det
finns en gammal bild av en bonde klädd i en tjock, dubbelknäppt frack sittande på ett timmerlass.
Ytterligare en utveckling från ”ridrocken” blev ”spenserjackan” där skörten
hade skurits av men motvecken över ryggslutet fanns kvar för att jackan skulle få vidd över stussen. De två knapparna både på frackryggen och jackan
blev kvar och är en rest från den tid man knäppte upp skörten på ridrocken.
Spenserjackan är ett plagg som är allmänt bland svenska folkdräkter. Det är
intressant med dessa ”lämningar” från tidigare former. Vår moderna kavaj,
som har ca 100 år på nacken, har alltid knapphålet kvar på slaget men ingen
knapp på motstående sida.
Man tror att det var modelejonet Beau Brumell, England, som införde den
svarta fracken med långbyxor som allmänt mode någon gång i mitten av
1800-talet. Tidigare hade inte byxor i samma material hört till fracken. Nu
blev fracken formaliserad som en hel ”kostym” med revärer på byxorna och
skjorta med ståndkrage, vit fluga och vit väst. Svart väst endast i herrsällskap.
Naturligtvis har snittet varierat genom åren. Det ser man kanske mest på byxbenens vidd. Annars har fracken alltid suttit kroppsnära, som det empirplagg
det en gång var, trots modesvängningar.

Till dig som fadder
Tala om varför vi klär oss som vi gör
Vår druidiska grundtanke är att vi på ett logemöte är lika inför varandra. Det ska inte ha någon betydelse
vad du har för civil status, ålder eller ekonomi. Därför förespråkar vi enhetlig klädsel, mörk kostym, vit
skjorta och diskret slips, helst vår ordensslips. Det är inte någon form av snobberi utan för att undvika
modetrender. Till detta ser det trevligt ut att bära ordensnålen på kavajslaget. Allt detta ger en speciell
känsla av samhörighet. Skulle jag komma klädd i ljusa byxor och udda kavaj när jag besöker en annan
loge där man håller strikt på mörk kostym, vore det svårt att känna en naturlig gemenskap.
Att vi håller på principen att bära frack vid högtidliga tillfällen beror både på att vi tycker att traditionen är viktig men också på att vi faktiskt känner att det är något alldeles extra när vi bär högtidsdräkt.
Jag känner mig inte obekväm utan välklädd. Jag kanske blir lite rakare i ryggen. Som fadder ska du
prata igenom det här ordentligt med din blivande adept så han är införstådd med varför vi i Orden
har valt att vara så traditionellt klädda.
Dessutom bär vi gärna druidnålen på kavajslaget också utanför logen.
Druid-Orden är ingen hemlig Orden!
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Denmark 30. july 2010
Dear Brothers and Sisters throughout the world
in Wilkeson between about 1910 and the 1960’s. So we can have the correct info on the plaque. We take plaques seriously. We have an old undated picture of the front of the building. In this picture on the building is
a sign saying what day of the week which groups met. Its unspecific and
just says Druids and Druid Circle next to thier meeting day.

Summer has come to our part of the world - and perhaps especially for
us here in Denmark - at least we now have had an entire month of temperatures between 25 and 30 degrees celcius, and I can say we are not
accustomed to this, but it’s nice anyway. I would first take this opportunity to wish all the brothers a great summer - even down there, which of
course is probably colder.

I got in touch with the United Ancient Order of Druids today. They
went through their archives and didn’t find anything. They are very
detailed in the opening and closing of their groves. They said it was
either a part of the Eastern Fraternal Druids called the? Supreme
Grand Lodge? or it was one of the more religious based groups.

My call from last to write to me and tell of any news is limited were taken
into account and therefore there is not much new to tell, but anyway:

1

I got a little greeting from our German and Swiss brothers (Br. Dieter Hennecke), which tells that Basel has organized a joint meeting
on 12 June 2010 between the two countries.

They referred me to the Supreme Grand Lodge in Ohio but I havent
been able to find them. Or the IGLD International Grand Lodge of
Druids which us based in Australia.

He tells ”it was the second time after the dissolution of the Grand
Lodge Central Europe in 2006 that our orders have initiated brothers
of both of the national orders in the way we were used to in former
times. Last year we met in Fürth, Germany, this year it was the turn of
the Swiss brothers to arrange the meeting. And they did it in a perfect
way and additionally they were wonderful hosts. In a dignified ritual
ceremony in presence of a little more than 50 participants 18 brothers (5 Swiss/13 German) have been initiated into IGLD.
We decided to continue this kind of fraternal meetings.- and the
next one will be hosted by a lodge situated in northern Germany.”
The President and I am extremely pleased with such information
and have noted that next year we probably and hopefully have the
opportunity to participate in such a joint event, which are one of the
objectives of the international order.
Also from Switzerland, I have received notification that IGLD Grand
Vice President of Switzerland, Brother Oskar Hafner has resolute
to resign from his duties. On the IGLD Meeting from 12. June the
President of the Swiss Grand Lodge, Brother Oskar Gröflin wishes
him a worthy farewell.
On the board meeting of the Swiss Grand Lodge Switzerland, from
28. June we have appointed our Brother Rolf Wenger to the new
IGLD Grande Vice - President of Switzerland.
From here, we thank br. Oskar Hafner for his efforts in IGLD, and
wish him well in the future.
At the same time, we congratulate Br. Rolf Wenger with the office
and wish him good luck.
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I have from the ”outside” received a call from Jeremy ”Chewy” Kamel, who writes:

”I am the Humbug (President) of the first and only chapter of the Ancient
and Honorable Order of E Clampus Vitus (ECV) in Washington State, USA.
We are based out of the Seattle, Washington, USA area. We have been working with the Fraternal Order of Eagles #1409 in Wilkeson, Washington,
USA helping preserve their building. That building turns 100 this year. We
know it was originally built for the Knights of Pythias. However the Odd
Fellows, the Improved Order of Redmen, the Druids and Druid Circle,
and the Fraternal Order of Eagles all have used it.

I was hoping you could get me in contact with some one from one of
the other Druid groups. I spoke with John Michael Grear from the
AOD but he was unable to help. I also Spoke with Bill Koenig and Mary
Lois DeGeorge from the UAOD in California. They Both said they never
had any units in Wilkeson.
Thanks so much for any help you can provide.”
So, dear brothers if you have anything to add - let me know - and
I’ll pass it on to Jeremy ”Chewy” Kamel

Finances
In the financial field there is not much new to tell - our grand treasurer
has not of late had any outstandings - so everything looks reliable.
However, we received a very tough call from our friends in New Zealand,
who believe they haven’t been given answers to some queries specifically
about payments and debt etc. We allow ourselves to assume that any deficiencies are addressed now - and find it really great that inquiries are
made at this early stage, and preferably to the entire IGLD leadership as
we together can solve the problems.
I must, to avoid any misunderstandings, make it clear that we want to act
professionally in our doings - and if we do appear unprofessional, we
would very much like to hear about it.

The Program for 2012
I told lately that the program for the world congress is now broadly agreed
on for the period Tuesday 29 May 2012 until Sunday 3rd June 2012.
Actually, we are now ready to send the first bulletin out - and it will be sent
by mail to all of you - but also on paper in a suitable number of copies to
each member country. However, our physical address register is no longer
up to date - it’s almost not used anymore, so could you please help us, telling us where to send the bulletin - preferably as soon as possible.
Actually, I would be happy if you all would send me a physical mailing
address - sometimes it’s exciting to get a real letter.
Thanks in advance
In Unity, Peace and Concord
Flemming Ib Pedersen, GS

One of the things Clampers like doing is providing and installing plaques. So I was trying to figure out exactly which Druid group was active
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SL Bardaland
möte i Östhammar

Lördagen den 23 oktober samlades bröderna i Storlogen Bardaland till
sedvanligt höstmöte. Värdloge för höstmötet var Beltain i Östhammar som
från tidig morgon kunde hälsa bröder från samtliga av storlogens nio
grundloger, välkomna. Totalt deltog 70-talet Ordensbröder under dagen.
För Bardalands ämbetsmännen var detta lite av ett ”elddop”, eftersom det var
första mötet för den ny/gamla ämbetsmannakåren sedan installationen.
På utsatt tid lät SM Ulf Tengbrant, bröderna inträda i lunden följda av
ROÄ Thor-Inge Svensson. Med samtliga berörda på plats öppnade SÄÄ Bertil
Svensson mötet och läste dikten ”Min kära…” ur diktsamlingen ”Med glimten i ögat” av Pelle Näver.
Broder Bertil hälsade alla varmt och hjärtligt välkomna och då särskilt
Riddaren av Omtänksamheten, Thor-Inge Svensson. Ett särskilt välkomnande till bröderna från Kronos i Finland som per flyg och bil tagit sig hela
vägen från Helsingfors till Östhammar.
Tre nya OÄ-bröder: från vänster Christer Bernhardsson logen Idris, Anders
Nilsson logen Belenos och Kenth Klasén logen Guta.

I den stund av väntan på de blivande OÄ-arna bidrog SOrg Roland Ulfeld
till att försätta lunden till en högtidlig och stämningsfull boning.
Tre förväntansfulla Ringbröder kom så under ledning av SM in i Lunden.
Föreskriven rituell handling företogs och efter fullborde prov förlänades
de tre, OÄ-graden. Talet till de nyblivna OÄ-arna hölls av SM Ulf Tengbrand
och för tacktalet svarade Kenth Klasén från logen Guta på Gotland.
Efter andhämtningspausen följde så Ringgradsmötet. SÄÄ inledde med
dikten 4-årstider och arbetade sig fram till punkten, reception. Sju kapitelbröder fanns i förrummet i väntan på SM handfasta vägledning in i
lunden. Här fullföljdes den högtidliga ceremonin enlig gammal Druidisk
sed och de sju bröderna hedrades nu med ringen som tillsammans med
stjärnan är ordens synliga tecken. Ceremonin avslutades med SÄÄ tal
till de nya ringbröderna som genast besvarades av br Gunnar Ek, logen
Henry Hurle. För värdlogens broder Håkan Fredriksson blev den här
gradgivningen mycket speciell eftersom han nu överta sin framlidne
svärfars Ordensring.
En välbehövlig paus och tid för mat följde innan det var dags för dagens
avslutande möte i Kapitelgraden. SÄÄ Bertil Svensson inledde med dikten: ”Tack för att du finns” av Siv Andersson.

Sju glada bröder som precis hedrats med Ringgraden, stående från vänster
Arne Åberg Belenos, Thomas Kvarnström Henry Hurle, Pontus Wennerberg
Idris och Paul Söderlund Henry Hurle. Sittande fr v: Leif Gimberger, Gunnar Ek
båda Henry Hurle samt Håkan Fredriksson Beltain.

Dikten inleds med orden: Jag är så tacksam för, att jag fått möta dig. För
du är speciell, och värdefull för mig…. Orden kan sägas vara den ”röda
tråden” för hela dagens sammankomst.
Tillsammans med beredande brodern OÄ Jan Süld väntade inte mindre
än 14 kallade Druidbröder i förrummet. Med van hand lotsade SM in
bröderna i lunden, för att de där skulle erhålla Ordens fjärde grad och
därmed också bli storlogebröder.
Bröderna fick motta både regalie och den gyllene triangeln, och hälsades
sedan välkomna med tal av SOÄ Hans Rosengren. Pär Nilsson från logen
Belenos gjorde sig till röst för de 14 nygraderade bröderna och tackade
för en högtidlig och välkomnande ceremoni. De såg med spänning fram
mot den dörr som nu öppnats för fortsatt vandring inom Orden.
Värdlogen Beltain svarade för dagens ideella inslag genom br Lennart Brolin
som läste ur Albert Engströms berättelse om Rospiggarna i skärgården.
SÄÄ Bertil Svensson avslutade dagens förhandlingar med tack till alla
tillresa bröder och manade till varsam återresa till hemorterna. Tack
också till värdlogen Beltain för väl organiserat arrangemang.

Fjorton Druidbröder bekläddes nu med SL första grad, Kapitelgraden. Stående fr.v.
Johan Nyberg Doru, Jurki Kuula och Jan Simberg från Kronos, Jan Lagerlöf Belenos, Bo Jönsson och Markku Kääriä från Dair, Johan Beijer och Pär Nilsson från
Belenos. Sittande fr.v. Göran Granat Belenos, Kurt Olsson Beltain, Ronnie Triumf
Idris, Olof Bäckström Guta, Johan Blomdahl och Håkan Askelöf från Idris.

Text & Foto: Börje Eriksson
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SL VÄSTANLAND
höstmöte i Göteborg

I strålande brittsommarsol hälsade Göteborg och Druidgården med svenska flaggan och vårt Druidbanér våra brr från när och fjärran välkomna till
denna gradgivningsdag då logen Iris stod som värdloge.

OÄ-GRADEN, SÄÄ Göran Henriksson, SMÄ Mats Rosenbielke, SSkr Roger
Strömblad och SSkm Bertil Börjesson inträdde under musik av SL Org. OÄ
Bo Alderstig. På sina poster befann sig redan SOÄ Håkan Ekman, SM Jan
Winroth och SV Dick Olofsson. SÄÄ inledde med att speciellt välkomna SÄÄ
SL Vänerland Dan Bergeld, hedersdruid ROÄ Bo Caldegren, ROÄ Runo Kadestål, ROÄ Owe Öberg och ROÄ Bo Lilljegren.
OÄ-mötet fortsatte med en vädjan från SÄÄ om att alla bör ta sitt ansvar att rekrytera nya brr. Han fortsatte med att berätta från en nyligen hållen utbildningskonferens i Linköping där bl.a dryftats om vår Stipendiefond, Ordens hemsida,
inloggningkort med tillhörande anskaffande av dator till varje grundloge för en
effektivare registrering av besök m.m. samt att det nyss föreslagna förnyelseutskottet ska sammankallas under denna höst. Två representanter SL Västanland
kallas nämligen K-broder Kristoffer Funseth logen Iris och .D-broder Dag Eliasson logen Lir. Det är till någon av dessa du kan vända dig till beträffande dina
egna funderingar kring nyordnings- och rekryteringsfrågor.
En följdfråga som togs upp blev att vi måste ta vara på våra nuvarande
bröder och inte förglömma de som ej kommer till våra möten. Hur aktiverar vi dem? SMS användes tydligen i logen Sefir med framgång och kallelser på e-mail eller telefon rekommenderas. Ett stort ansvar måste ligga
på respektive fadder. Vikten av att studera vår Utbildningspärm påtalades
och möjlighet att få fler ex finnes.

Dags för parentation som högtidligt hölls av SOÄ Håkan Ekman över OÄ Helge
Persson logen Iris, ROÄ Sam Rundberg, Riddare av Lyckan logen Lir och K-br
Bertil Torbjörnsson logen Lir. Avslutningsvis: Vårt liv är en vindfläkt.
Under avsnittet Ordens bästa redogjordes från GL Manannán Falkenberg att
två br var under uppsegling, från logen Lir framhölls att ett 50-årsfirande
avses hållas den 16 april 2011 i rikssalen på Varbergs fästning, från dagens
värdloge Iris rapporterades en presumtiv br och att brödravårdsutskottet
aktiverats. Logen Belisama rapporterade om ett tillskott av 11 brr och ytterligare ett par var i antågande och från logen Sefir i Grebbestad meddelades
en ökning med sex brr och om en nyligen genomförd hummerfest med stor
anslutning som bl.a. inbringat medel till vår Stipendiefond.
SÄÄ Dag Bergeld tackade för vänligt bemötande och framhöll vikten av att besöka andra Gl och SL. ROÄ hedersdruid Bo Caldegren tackade för väl genomförd
gradgivning och påminde om att ämbetsmannabyten stundar och vädjade om
att många blir tillfrågade om nominering, ”tänk efter före” säg Ja.
SÄÄ avslutade så mötet och tackade logen Iris för dagens arrangemangsamt nyvordne K-br Peter Janhede som även stod för dagens kulinariska
inslag tillsammans med OÄ Lennart Sjöberg och OÄ Jack Hagström.
Med bästa hälsningar från de 7 haven i E F E

SL-områdens geografiska utbredning är under diskussion inom RSL och
häri medverkar bl.a. vår besökande SÄÄ Dan Bergeld, som framhöll att
förutom avstånd så begränsar lokalutrymmena tillgängligheten. En br föreslog ett införskaffande av en defibrillator kunde vara önskvärt att ha till
hands vid våra sammankomster. Beträffande användandet finns tydligen
inga restriktioner. En vägledning i användning av vår hemsida på Internet
framfördes också. Varje GL bör kunna ha en egen och aktuell hemsida.
RINGGRADEN, För dagen fanns K-br Enar
Bohlin från logen Sefir väntande och under
medverkan av beredande br OÄ Lars Karlsson
hedrades han högtidligen med vår R-grad.
SSkr Roger Strömblad framförde ett välkomsttal till vår nye R-broder och påpekade
troheten, sju-talet och våra levnadsregler
och att ringen bär vi med heder.
KAPITELGRADEN, Två D-br var kallade för dagen, Peter Janhede logen
Iris och Nils Eric Carlsson logen Sefir, på bilden med SL ämbetsmännen.
SSkm Bertil Börjesson höll så ett välkomsttal till de nyvordna kapitelbröderna och erinrade om betydelsen av kunskap, trohet och lydnad och kärlek till
nästan. Dessutom påpekade han att de nu var redo för att enrolleras i IGLD.
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SL-Östanlands
höstmöte i Färjestaden

Som vanligt var det ett fantastiskt väder den lördag som SL Östanland valt
att kalla till SL-möte i Färjestaden, som bara veckan före varit en del av
den Öländska skördefesten. Någon mättnad på festligheter var dock inget
bröderna märkte av när de väl infunnit sig i logen Allbotas logelokaler på
Hotell Skansen. Glädjande var att vi dagen till ära besöktes av två bröder
tillhörande annat SL-område; ROÄ Per-Axel Siljebäck, logen Grannos och
K Magnus Rönnberg, logen Taliesin.
Som sig bör stod en frukost framdukad för de bröder som rest österut redan i
arla morgonstund för att hinna fram till OÄ-församlingen. Efter en stunds trevlig samvaro över kaffe och frallor började så det rituella.
För första gången, åtminstone sedan början av 1990-talet, recipierade ingen broder i OÄ-graden. ÄÄ:arna rapporterade från respektive loge att tillståndet var gott. Det lite ovanliga mötet avslutades med dispens för lunch.
Stärkta efter pytt och för de som önskade, en högoktanig i det lilla glaset
fortsatte dagen i R-möte och K-möte.
Till R-bröder recipierades; Wirdarbröderna Bengt I Johansson,
Rune Johansson och Yngve Löfvenberg samt Avalonbröderna
Bengt Ling och Lars Bohlin.
Till K-bröder recipierades; Merlinbrodern Thomas Johnsson samt
Teutatesbröderna Ebbe Jansson, Anders Helgotsson och Göran
Backe samt Allbotabröderna Thomas Isaksson, Henrik Nygren
och C-G Hagelberg, dessutom Avalonbröderna Lars Pihl och Magnus Björknert.
Tal till de recipierande bröderna hölls och replik i form av tacktal levererades. Som ideellt inslag framförde logen Allbotas Org, Birger Johansson
en betraktelse över hur det var att bli Eubat, i form av en rap. Det blev
minst sagt mycket uppskattat.
När det rituella avslutats bjöds bröderna, efter en liten paus i baren, till
bords där brödramåltiden dukats fram. Som alltid håller logen Allbota
hög nivå på matens kvalitet och från förrätt, via huvudrätt till efterrätt
var det många superlativ som uttalades.
Vid förra SL-mötet inleddes vad, åtminstone jag hoppas blir en tradition;
att sjunga grundlogernas snapsvisor. Denna gång var det fyra visor som
hanns med, det handlade om allt från skålar bröder emellan till hemkokning, måsar och att tillslut hamna i en ytterst avundsvärd position.
Talet till Fosterlandet hölls av Allbotabrodern Bengt Stridh som inledde
med Verner von Heidestams nationalromantik och sedan vandrade mellan historia och nutid, och slutligen belyste Ölands förträfflighet.
Under måltiden gick en insamling till stipendiefonden, med fokus på
prostatacancerforskning runt bland bröderna. Insamlingen hamnade på
2910:-, något som övriga SL uppmanas försöka ”straffa”.
RSV Rolf Mattsson talade, och berättade att han tyckte att det känts konstigt
att för första gången på väldigt länge besöka ett SL-möte i Östanland som
åskådare, alltså inte agerande ämbetsman. Br. Rolf framförde sitt tack för
dagens möten. Som underhållning till efterrätten framförde Allbotabrodern
Kenneth Svensson, ackompanjerad av SOrg Mats Lundberg två visor av Cornelis Vreeswijk; Veronica och Balladen om Fredrik Åkare och den söta fröken
Cecilia Lind.
Innan taffeln bröts för kaffe i andra lokaler framförde SÄÄ Ove Finnhult brödernas tack för maten. Br. Ove hade på ett klurigt sätt fått ihop kejsar Tiberius, Collosseum, druider och tre ilskna lejon till ett tal som berömde matens
förträfflighet i kombination med vinets förtjänster.
Därefter fortsatte den trevliga samvaron ytterligare någon stund innan
uppbrott och hemfärd stod på agendan för de flesta.
Behövligt läskande paus

Text: Sunnanek. Foto: Almér
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SL-MÖTE

I VÄNERLAND

Den 23 oktober samlades bröder från SL-Vänerland till möte i Arvika.
Logen Altair, SL-områdets nordligaste och senast bildade loge, stod som
värd för detta evenemang. Söderifrån kom bröder från Borås, Ulricehamn,
Jönköping, Skövde och Karlstad resande till Arvika, där den värmländska
naturen tog emot oss i all sin prakt denna frostiga men vackra höstdag.

Ett varmt välkomnande fick vi av värdlogen Altair, och dess arbetsutskott,
som började med att servera kaffe och smörgås som bröderna kalasade
på under en stunds trevlig gemenskap. När kl. var 10.30, så var 29 bröder
redo att följa SM Håkan Johansson in i Lunden för dagens första möte.

OÄ-graden.
SÄÄ Dan Bergeld öppnade mötet ritualenligt och hälsade bröderna
hjärtligt välkomna. Riddaren av Ubbarp, Göran Juntorp och Riddaren av
Räddningen Lennart Sundell anvisades plats i Lunden. Därefter bjöd SÄÄ
in ÄÄ från Altair, Aquila och Camulus till OÄ-församlingen.

Kapitelgraden.

Brödraskaran hade nu vuxit till 49 bröder. Parentation hölls för br. Uno Palm
som avlidit sedan förra SL-mötet. Under en stilla stund hedrades hans minne.
Någon reception blev det för dagen inte heller i kapitelgraden. Äldre garvade
och erfarna bröder kunde inte påminna sig om när det hände senast. Inga recipiender vare sig i OÄ- eller kapitelgrad. ÄÄ från de olika logerna berättade
kort om läget i varje loge, och de såg med tillförsikt fram emot nya EU-rec. i
sina resp. loger. SÄÄ talade i detta sammanhang om att ett förslag om hur nyrekrytering skulle kunna gå till, kommer att skickas ut till MÄ för kommentarer och tyckanden. Som färdigarbetat materiel skall det kunna finnas som
hjälp för logernas i deras rekryteringsarbete. SÄÄ talade också om vikten att
använda sig av utbildningspärmen vid grundlogernas arbete.
Innan br. tågade ut från lunden, passade br. Göran Juntorp på att tacka
ämbetsmännen för ett fint möte och logen Altair för ett gott värdskap.

SÄÄ Dan Bergeld rapporterade från utbildningskonferensen i Linköping.
Han hade en del frågeställningar som han ville dryfta med OÄ-församlingen. Många var de som gjorde sin stämma hörd för att dela med sig
av sina åsikter i olika frågor. Vår SÄÄ fick på så vis många värdefulla
synpunkter att ta med sig i det fortsatta arbetet.

Som ideellt inslag i varje möte, fick bröderna höra en dikt uppläst av OÄ Sigvard
Strömberg. Med stor inlevelse och känsla läste br. Sigvard dikter av Gustav Fröding. Dagens muciserare Lars Rasmusson, avslutade de två första dikterna med
ett keltiskt musikstycke, och efter den sista med ”Ack Värmland du sköna.”

SOÄ Jonny Borgström påtalade att arbetet i SL förtroendeutskott pågår för
att plocka fram namn inför valet av en ny ämbetsmannakår. Detta kommer
att meddelas grundlogerna senast två månader före valets verkställande.

... höll SMÄ talet till fosterlandet.

Någon reception blev det inte i OÄ-graden denna dag, då ingen broder i
SL-området var klar att förlänas denna grad.

Ringgraden.
Efter en förträfflig lunch var det så dags för möte i Ringgraden. Under
överinseende av ROÄ, tillika hedersdruid, Göran Juntorp, fördes 5 kapitelbröder in i Lunden. Med högtidliga och värdiga former hedrades bröderna Hans Moberg, Camulus, Jimmy Graveley, Taliesin, Jörgen Ryman,
Altair, Mats Ekman, Excalibur och Jonny Wikander, Aquila med Ringgraden. SÄÄ och hans ämbetsmän delade med sig av både visdomsord och
en djupare insikt i vår orden till dagens ringbröder.

I efterlogen
OÄ Anders Regnell höll talet till de nyvordna ringbröderna. Bär stolt
era ringar, detta i vardagen synliga tecken på medlemskap i druiderna.
Ringen har för mig givit många kontakter och anledning till samtal om
druidismen, sa br. Anders.
SOÄ Jonny Borgström tackade för maten med en rolig historia som fick
den redan muntra brödraskaran att brista i skratt.
Ringbroder Mats Ekman tackade å ringbrödernas vägnar för en högtidlig gradgivning, för fin naturupplevelse i Värmland och ett varmt bemötande i logen Altair.
Tack Logen Altair för ett fint genomförande. Vi ses hos Cynthus i April 2011.
Text: Thomas Ahlqvist

Temakväll hos Logen Ossian i Olofström
Eubatmöte med tema den 21 oktober
Efter många timmars förberedelser slog FU upp portarna till lokalerna redan klockan 18. Bröderna var
kallade till eubatmöte med temat Oktoberfest. Detta var
första gången i Ossians historia. För att inte missa något
var undertecknad på plats prick klockan 18.
I förrummet möttes vi av tyrolermusik och ett bord
dignande av olika korvar och småköttstugg med tillbehör. I baren fanns ett rikt utbud av tyska ölsorter
och rinnande av ännu starkare karaktär med tyskt
ursprung. Bröderna samlades snabbt och ljudnivån
och glädjen blev snabbt hög under det låga taket. Extra
glädjehöjande var att vi gästades av åtta bröder från
Wirdar i Ljungby. Gamla bekanta återsågs och nya bekantskaper gjordes i den goda broderliga anda som
är vår Ordens signum. Med Wirdarbröderna blev vi
32 på kvällens möte. Ett antal som inte uppnåtts sedan
Värendbröderna besökte oss.
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Under punkten ideellt, i lunden, berättade Br Sven
Uhr om oktoberfesten i Munchen. Vi fick veta om
festens historia och hur den genomförs. Ett uppskattat inslag denna temakväll.
Efterlogen fortsatte i samma stil. FU hade dukat upp
olika ät- och drickbara läckerheter. Ett specialsånghäfte hade sammansatts av Org. Per Björkhem.
Skoltyskakunskaperna visade sig lite otillräckliga
ibland och melodierna var svåra även under Br.
Pärs skickliga ledning men roligt hade vi. Berättandet av absolut sanna historier blev intensivt.
En minnesvärd kväll. Tack till alla som gjort ett fantastiskt arbete och tack till våra gäster. FU ha aviserat att
framöver kommer en italiensk respektive norsk afton.
Rickard J
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Druidträff i Flensburg
24-26 september

Från vänster: Nils Hermansson och Ewa, Rolf Sörensson och Kerstin, Bengt Fridsten och Ulla, Krister Hansson och Viveka, Per-Arne Meijgren och Inger, Rene
Lindelöf och Elisabeth, Ivar Clementz och Elsa, Hans Hellman och Sonja, Claes Nilsson och Ann-Christin, Bengt Green och Birgitta, Ulf Liljegren och Liz.

För två år sedan var vi ett gäng bröder med damer från logerna Stella Polaris, Halör och Amici som hörsammat inbjudan till ovan arrangemang.
I år hade skaran utökats med bröder från logerna Selene och Nemeton
också, så vi var 30 bröder och damer från Sverige,
Fredag kväll var det en trevlig middag och på lördagen hade vi bröder ett
möte med diskussion om rekrytering och Ordens utveckling mm. Efter
mötet var det omklädning för avfärd till logen Nordmarks lokaler i Flensburg, där fick vi lunch, som bestod av rotmos, korv och fläskkött på tyskt
vis med tysk öl till.
Sen var det dags för ett skovmöte som det heter på danska, skogsmöte på
svenska, inne i lunden. Ett stämningsfullt möte som avhölls på danska så
att de flesta skulle förstå vad som sades, vissa delar översattes till tyska.

www.druidorden.org

Under tiden hade damerna åkt på utflykt eller shopping, utflykten gick
med båt till ett slott i Glucksburg och visning där.
När vi återkom till hotellet var det en stunds fritid vilket för undertecknad
blev ett dopp i poolen och ett bubbelbad, sen var det tid att klä om för
kvällens bankett med god mat och dryck samt dans till levande musik.
På söndag morgon blev det en lång frukost innan det var dags att packa
bilen för hemfärd till Sverige igen.
En härlig helg med bröder från Danmark, Norge, Tyskland och vi från
Sverige, det kan kalla för riktig internationell förbrödring. Om två år är
det dags igen och jag kan verkligen rekommendera ett deltagande i detta
trevliga arrangemang.
Vid tangentbordet, Ulf Liljegren

www.druidorden.org

www.druidorden.org

Du vet väl att Svensk Druid-Tidning även finns på vår hemsida!
I arkivet hittar Du tidigare nummer av tidningen.
www.druidorden.org
Extra exemplar av rekryteringsnumret beställer Du på Kansliet.kansliet@druidorden.org
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Logen Lir kopplar av
i undervattensbastun
Lördagen den 2 oktober, på eftermiddagen, lämnade 30 Brr och damer Tullhuset i Varberg för att med buss besöka Ästa gård, en anläggning två mil SO
om Varberg, som egentligen är omöjlig att beskriva. Den måste upplevas.
Vi togs emot av Daniel Carlsson, Br i logen Lir och 1/3:s ägare till Ästa
gård. Vid en kopp kaffe gjorde han en tillbakablick av hur företaget utvecklats, man är nu inne på tredje generationen. Utvecklingen har inte
stagnerat utan syskontrion har verkligen idéer och framtidstro.

lar. Denna bastu lär vara unik i varje fall i Sverige. Det var en hundraprocentigt nöjd skara som lämnade bastun för att inta en måltid i restauranten.
Vi bjöds på vildsvinsgryta som smakade alldeles utmärkt efter badet och
avslutade med kaffe och kaka. Vilken fantastisk eftermiddag och kväll.

Så småningom blev det dags att bryta upp för att ta sig till bastun. Promenaden förde oss genom området för att vi skulle få en uppfattning om vad
som finns att göra.
Här kan man kasta sig ut på gungor och pricka hål i väggen med bollar, balansera på en spång med skottkärra över vatten, meka med diverse maskiner och
mycket mer. Vi tittade in i ett hotellrum och fick veta att alla rummen har en
egen inredning. Bara att få vandra genom området skapar en härlig stämning.
Sedan var det dags att ta bastun i besittning och detta var en upplevelse.
Man tar sig från omklädningsrummet ner en trappa och kommer in i en
vedeldad bastu som ligger under vattnennivån.
Här sitter man och tittar rakt ut i vattnet och kan beundra omkringsimmande
fiskar. Här kan man också se sina medbadare dyka och bedömma olika sti-
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Stella Polaris, Selene & Birgittalogen Afrodite

Musik- & Kulturafton
i Trelleborg
Musik och Kultur aftonen anordnades i år för 12 året i
rad i Druidvillan i Kyrkoköpinge. Ett samarrangemang
mellan Logerna Stella Polaris, Selene och Birgittalogen
Afrodite.
139 systrar och bröder hade samlats, vilket är nära det
rekord som vi brukar vara på vår Bierabend i februari. En
härlig kväll med god stämning.
Som vanligt samlades systrarna och bröderna med respektive för att mingla och beundra den fina konsten.
Ulla-Kersti Carlsson och Br Roland Hansson har gjort ett
stort arbete som varit ute under året för att köpa in den
fina konsten, som vi fick glädje av att beundra och som
sedan lottades ut denna kväll. Högsta vinsten var en orginalgrafik av konstnären Bent Jutemar som föreställde
ett Drakfragment.
När systrarna och bröderna med respektive satt sig till
bords framförde Musik- och kulturutskottet tillsammans
med Fu, en traditionell välkomstvisa med melodin ”vill du
se en stjärna” som sig bör för gästerna, vilken var komponerad av Ulla-Kersti Carlsson.
Det serverades varmrökt lax med tillbehör och kvällens musikunderhållare Bodil Bendixon hjälpte till med
sången och Tord Sölvesson kompade med dragspelet till
kvällens snapsvisor.
Efter maten berättade Ulla-Kersti om de olika konstnärerna och sedan drog Br Hans Hellman den första vinstlotten.
Efter dragningen blev det underhållning av TANGOTANTEN Bodil Bendixon och Tord Sölvesson och som med
sina dragspel fick det att svänga med många välkända
Tangolåtar ända från Sydamerika till vårt eget Sverige
och Finland.
De fick bröderna och systrarna att sjunga och gestikulera på finska och sedan korade de kvällens Drottning
Ulla-Kersti Carlsson och Kung Rolf Mårtensson. Tord Sölvesson hade snidat om från mörk kostym till vit smoking
och förkunnade kvällens val på finska. En kväll med
hög stämning där det säkert spratt till i många dansanta
ben.
Som avslutning förrättade Birgittalogens syster Viveka
Hansson dragning i det lilla lotteriet.
Ett stort tack till Musik & Kulturutskottet och FU i de
olika logerna för att vi fick en trevlig kväll tillsammans.
Vid pennan: Holger Sverin. Fotograf: Jan Fridsten

Carlgren´s Herr

Husbyvägen 15 • Borensberg
tel: 0141 414 14
www.frackshop.se

FRACK 1.595:-

Komplett med alla tillbehör 2.250:Svart kostym
1.150:Smoking + skjorta 1.600:Lackskor
500:-
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Gävlelogen rikligen uppvaktad
på sitt 50-årsjubileum
Logen Borvo instiftades den 8 oktober 1960. Detta firades med högtidsloge den 20 oktober 2010. Det var många bröder som ville vara med och
hylla 50-åringen.

Under ordet fritt frambars gåvor och hälsningar till logen. Samtliga uppvaktade med insättning till stipendiefonden och druidiska rosor. Bröderna i Beltain uppvaktade med en modell av en roslagsskuta.

RSÄÄ Björn Cederberg var där. SL Järnbäraland representerades av SÄÄ
Ingemar Ehn, SSkr Nils-Erik Falk och SM Göran Strömbom och SOÄ Per
Hedlund. Samtliga grundloger i Järnbäraland var också representerade.
Som bevis på att brödrakedjan är en realitet, var även de närmaste grannlogerna i Bardaland närvarande. SL Bardalands SÄÄ Bertil Svensson och
SM Börje Eriksson var där samt ÄÄ och övriga bröder från grundlogerna
Belenos och Beltain.

Borvos ÄÄ Thomas framförde logens tack och hälsade välkommen till
brödramåltid.

Bröderna i Borvo, som vanligen är 8-10 bröder på sina möten, hade ansträngt sig lite extra för att det skulle bli en trevlig kväll. För att kunna
hysa 45 bröder krävdes lite extra arrangemang både avseende lokalerna
och förtäringen. Till yttermeravisso bjöds de långväga gästerna på kaffe
och smörgås när de anlände, vilket uppskattades.
Högtidslogen genomfördes med värdighet i den vackra cirkelformade lokalen. ÄÄ Thomas Lidgren ledde mötet med säker hand.
Skr Ulf Eriksson uppläste instiftarprotokollet och förre SÄÄ Järnbäraland ROÄ Ingemar Gustafsson gav en historisk återblick från logens verksamhet. RSÄÄ Björn Cederberg höll ett inspirerande tal till logen om vad
det egentliga syftet är med att vara druidbroder.

Efterlogen blev en uppsluppen tillställning med mången god historia och
glad stämning. ÄÄ Thomas Lindgren höll taldet till fosterlandet och ROÄ
Ingemar Gustafsson talde till logen och Svenska Druidorden. SÄÄ Ingemar Ehn tackade för maten och lyckönskade logen. Borvos TjOÄ Lars-Åke
Åsell hade läst lokaltidningen från instiftardagen och gjorde en exposé
över rubrikerna just den dagen.
Gästande bröder började tacka för sig vid 23-tiden och för Borvobröderna återstod en sen kväll med disk och återställande av lokalen. Men
innan dess fanns tid till en stunds kontemplation och sammanfattning
av dagen. Bröderna kände stor tacksamhet till alla som kommit denna
kväll. Lördagen den 30 oktober kommer Borvo att ha en aktivitet med
damer i anledning av logens 50-åriga historia.
Vid pennan, Lars-Åke Åsell, TjOÄ

Logen Iris i Göteborg

HÖSTFEST MED DAMER

ÄÄ Leif Mogren hade kallat till detta slag av avbrott från rutinmässiga,
ritualstyrda druidmöten. På alla sätt måste vi försöka aktivera våra brr
och inte minst engagera familjerna i vår umgängeskrets. Ett mycket berömvärt initiativ. Totalt var vi 23 bröder och vänner som samlades till
denna fest, som inleddes med skön pianomusik av Olle, en nära vän till
vår br Jan Erik Nilsson. Efter välkomstdrinken samlades vi i Lunden för
sammankomst under ÄÄ:s ledning.
Tillsammans med skön pianomusik av bl.a. Kaj Gullmar blandad med allsång
hölls diskussion om hur vi ska försöka aktivera brr och inte minst upplivande av den tynande druidiska damklubben i Göteborg. Kontakter med avlidna
brr.s änkor bör heller inte förglömmas. Olika möjligheter för att kalla till
sammankomster diskuterades bl.a användande av Internet, SMS och telefon.
Det måste också ligga ett visst ansvar på respektive fadder.
Berömvärt är den av Stanley Eriksson påbörjade bridgekursen, Bo Zackrissons initiativ till Lisebergsbesöket, den förestående bowlingtävlingen
och besöket på Elyseum. Liknande arrangemang ses med positiva känslor och var och en uppmanas komma med förslag.
Efter denna givande stund i Lunden bjöd så vår Lv Peter Janhede med assistans av Lasse Nilsson och Hans Wikman på en fantastisk tomatsoppa och
därefter utsökt god torskryggfilé. Ett lotteri med många vinster i form av bl
a nyskördad potatis från vår br Gunnar Arvidsgård.
Denna kväll blev till en festlig afton i goda vänners lag och faktum är att
i denna form av samling blir närkontakterna och samtalen mycket lätta
och mera upprymda.
Vi ser fram emot en upprepning.
Med vänlig hälsning i E F E, Från de 7 haven.
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OKTOBERFEST HOS STELLA POLARIS

För fjärde året som traditionen påbjöd var det åter
dags för Stella Polaris oktoberfest den 7 oktober. Fu
hade dekorerat lokalen med banderoller, girlanger,
vimplar och med lampor som lyste i alla glada färger.
En bra start på kvällen som fick de 61 närvarande
bröderna att känna en härlig feststämning. Kvällen
startade med att två från varje bord fick tävla i ölhävning och joddling för att bestämma vilka bord
som fick börja med att ta mat. Ångan kom upp bland
bröderna, med många glada skratt och en god stämning. LV Ulf Ingvarsson hälsade välkommen till årets
Oktoberfest, och sedan serverades det till förrätt som
sig bör gubbaröra på grov smörgås samt olika tyska
korvar med potatismos- och rotmos och sedan Apfelstrudel med vaniljsås.
Br Carl-Christian Fredriksson var allsångsledare och
vi kunde höra Ein prosit och Ein zwei g´sufa ljuda
mellan borden.
Att det var en kväll som var väl värd att besöka kan
man utläsa av bilden då en av bröderna firade sin
födelsedag på logen denna kväll och blev gratulerad
av bröderna nämligen vår br Carl-Axel Hansson. Det
går också att utlysa av bilden att bröderna hade en
härlig kväll.
MÄ Holger Sverin tackade till sist vår egen broder
Carl Christian Fredriksson som stod för musiken
denna kväll och bidrog till att vi fick en kväll med
härlig stämning.
En trevlig uppstart inför höst- och vintermörkret samt
en god försmak, inför vårt kommande Bierabend i
februari som många bröder ser framemot som en
fortsättning efter en sådan här härlig festkväll. Några
bröder var klädda i festliga tyrolerhattar, kanske en
tradition som bröderna kan ta efter inför vårt kommande Bierabend.
Text: Holger Sverin Fotograf: Jan Fridsten
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LANDET RUNT
8 Logen Wirdar, Ljungby
Druidstämma och Eubatmöte den 27 Oktober

Våra 20-åriga bröder, ÄÄ Kjell Pettersson, Karl-Erik Karlsson, Anders Hedendahl,
Sven Fridolfsson, Mats Lundberg bjuder bröderna att smaka på kvällens vin.

Vi var totalt 59 bröder närvarande vid kvällens möte som hölls ritualenligt.
Det ideella inslaget med Carl von Linneus kunde tyvärr inte hållas p.g.a.
sjukdom så ni som inte kunde närvara får ytterligare en chans då det hålls
någon gång i framtiden vilket meddelas då nytt datum fastställts.
Som tur var hade vår fyndige
MÄ Dennis Byrskog ett annat
inslag i bakfickan så aftonen
blev mycket lyckad. Dennis
berättade om hur ”Sången
från himlen” eller mer bekant som ” Stilla natt, Heliga
Natt ” kom till.
I en liten by i Österike arbetade för länge sedan en präst
som hette Josef Mohr. Dagen
ÄÄ Kjell Pettersson samt MÄ Dennis Byrskog. före julafton upptäckte han att
orgeln i kyrkan inte fungerade så han kom på att skriva en text och bad sin
gode vän, Frans Gruber, i grannbyn att sätta musik till texten så han kunde
framföra detta med gitarr.

18 Logen Cynthus, Ulricehamn

Iklädda högtidsdräkt och med förväntan i blick samlades bröderna till
detta eubatmöte med reception. Recipienderna var fyra stycken, Rolf
Bengtsson, Daniel Josefsson, Daniel Johansson och Fredrik Samuelsson. Beredande broder var Göran Juntorp.
Enligt matrikeln är vi nu 156 aktiva bröder i logen Cynthus. 77 närvarande
bröders namn upplästes.
ÄÄ Pierre Ullmark kungjorde att Druid-Orden för 2011 kommer att utge
en årskalender som säljs till bröderna. Priset är 100:- och överskottet
tillfaller Ordens Stipendiefond. Br Göran Juntorp meddelade att nu börjar försäljningen av årets Cynthuslotteri i efterlogen.
Som seden bjuder när logen Cynthus har högtid serveras en finare måltid,
dvs. en tvårätters sådan som bestod av krustad med köttfärs och trattisar till
förrätt och stekt torskrygg med tomatsås och potatis till varmrätt. Kaffe och
kaka avslutade måltiden. Talen hölls enligt rutinen, först till Fosterlandet sedan till recipienderna. Recipiendernas tacktal hölls av br Daniel Josefsson.

Det blev den vackraste julsång de någonsin hört. Så underbar att folk sa att
den måste komma från himlen. Därav namnet ”Sången från Himlen”.
Stilla Natt är nu känd över hela världen men Frans och Josef fick inte ut
något ekonomiskt eller berömmelse av detta där de nöjda och ovetande
levde vidare i sina små byar.
Dennis avslutade med att spela Stilla natt med sång på Keltiska framfört av Enya.
Kvällen avslutades med middag där våra 20-åriga bröder, Kjell Pettersson, Karl-Erik Karlsson, Bengt Göran Eriksson, Anders Hedendahl, Sven
Fridolfsson och Mats Lundberg bjöd på ett gott vitt vin, Vicar´s Choice, från
Nya Zealand som passade mycket bra till den utsökta torsken.
Referent, Arkivarie / Sten J

Tre bröderma i organisationskommittén för Druidmarschen Tobias Westman,
Christian Bonander och Magnus Haglund

I efterlogen uppvaktades br Göran Johansson som firat sin 70-års dag.
Uppvaktande var representant för RSL br Alf Stenson. Hurrarop och jubel
för jubilaren följde på detta. LV Sten-Åke Andersson och arbetsutskottet
nämndes med värme när det var dags att tacka för maten.
Kvällen förflöt snabbt som vanligt och bröderna letade sig hemåt i den mörka oktoberkvällen med tankarna på vad som utspelat sig under mötet.
Leg
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20 Logen Carnac, Helsingborg 7/10 2010
Bardating och Eubat-möte den 7 oktober
ÄÄ Torgny Kihlén hade en något mindre skara bröder än vanligt att hälsa
välkomna denna afton, först till ett rituellt Bardating och därefter Eu-möte.
I efterlogen hade vi åter besök av två druidbröder från den nerlagda ODOlogen Antares och förhoppningsvis skall denna kontakten ge ytterligare
några nya bröder i Carnac.
Dessutom hade vi besök av Amici-brodern Hasse
Larsson som förgyllde efterlogen med sitt kåseri
som handlade om Fritiof Nilsson Piraten, i sig ett
tacksamt ämne som kan fylla många efterloge aftnar med underhållande historier om ”Piratens”
liv och leverne.
Broder Hasse hade förmågan att behandla ämnet
och framföra historiska fakta blandat med historier och skrönor så att vi bröder fick maximal
utdelning både vad det gällde historik och underhållning.
Kvällen avrundades som vanligt med dragning i
vårt supporterlotteri som innebar att en del bröder gick hem med möjligheten att bli miljonär på
någon av kvällens erövrade skraplotter.

Ordens Förtjänsttecken till Kurt Johansson av RSMÄ Dag Wikman,
SÄÄ Anders Wiksten, SOÄ Stig Lindgren samt SSkr Håkan Nilsson. Kurt fick detta tecken bland annat för sina goda insatser och hans
djupa druidiska kunskaper. Som ideellt inslag spelades ett stycke av operan Norma med Maria Callas i rollen som druidernas översteprästinna,
Orovesos dotter. Operan handlar om en prästinnas tragiska öde och sägs
vara en av de svåraste operorna att framföra som sopran. Mötet avslutades sedan i god druidisk anda av våra ämbetsmän i lunden.
Kvällen fortsätter i glada bröders gemenskap under middagen där vårt
förträffliga köksgäng står för måltiden. Vår loge har som tradition att vi
själva lagar maten som serveras på efterlogen, detta är alltid uppskattat. När kvällen sen lider mot sitt slut, middagen och efterrätten uppäten
vandrar bröderna fridfullt hemåt. Förhoppningsvis lite mer mätta och
tillfredsställda både kroppsligt som själsligt, såsom en logekväll bör
vara.
Så lägger jag ner min penna, tittar ut genom fönstret på den vackra senhösten. Det är dags att gå ut på en promenad i det fina vädret.
Vid pennan Thomas Lindmark, foto Lennart Samuelsson

26 Logen Teutates, Halmstad
Bardating och Eubatmöte
September månads logemöte inleddes med ett Bardating och fortsatte med ett Eubatmöte. Denna
gång hade vi nöjet att ha en gäst, ÄÄ
Per Andersson, från logen Capella
i Linköping. Detta var något som
uppskattades mycket av bröderna.

Kjell Håkansson
Lv Sten Keve tackar br
Hasse Larsson

25 Logen Nennius, Boden
Eu-möte med teckenutdelning 8 oktober.
Hösten håller på att ta slut och de färggranna löven har sakta börja falla
av träden. Luften börjar bli kylig men frisk. Jag sitter på min kammare
med vässad penna för att förmedla gårdagens möte på enklaste sätt;
Kvällens möte är en högtidsloge reflekterar jag stillsamt när jag ordnar
till fracken i färd att lämna kapprummet. Högtidsklädda bröder anländer och samlas i förlogen runt våra bord för att diskutera livets väsentligheter. Under tiden förbereder vi ämbetsmän oss att utföra våra åtaganden
inför kvällens möte.

Tjugofem Teutatesbröder deltog. Viss
frånvaro bland ordinarie ämbetsmän
gjorde att en del ersättare fick känna
ÄÄ Patrik Byhmer Teutates och ÄÄ Per på hetluften genom att tjänstgöra. De
gjorde detta med den äran.
Andersson Capella, Linköping
Br Per Larsen fortsatte att, under Eubatmötet, berätta om vår historia
från när kelterna nått fram till Atlantkusten och fram till 1781.
Efteråt avnjöts sedvanlig brödramåltid. Br P-O Helgotsson med hustru
svarade som vanligt för god mat och goda drycker
ÄÄ Per Andersson tackade för maten samt det fina bemötande han fått hos
oss i Teutates och han kände sig väldigt välkommen i vår gemenskap.
Logen Teutates kommer att ha ett utbyte med logen Capella och ÄÄ Per
Andersson berättade bl a om deras s.k ”ego-föredrag” och den ”lathund”
man kan använda för sin presentation. ÄÄ Per Andersson gjorde för troligt att han återkommer till Teutates, vilket vi ser fram mot.

Druidstämma och Eubatmöte den 27. Oktober 2010
Dagen för oktober månads logemöte var en regnig, mörk och eländig
dag ända tills det var dags för bröderna att samlas till Druidstämma och
Eubatmöte. Nitton bröder hade hörsammat kallelsen. Några bröder hade
tvingats avstå på grund av arbete.
Mötet genomfördes på sedvanligt värdigt sätt under ledning av ÄÄ Patrik
Byhmer. Efter mötet hade logevärden Br P-O Helgotsson med hustru Marianne åter tillagat en delikat brödramåltid bestående av gorgonzolafylld
skinkomlindad köttfärs i ugn med en alltför närande sås, potatis och
grönsaker. Till kaffet serverades en god kaka med vispad grädde.
Så kallades de 36 bröder som anlänt för höstterminens tredje möte
upp till lunden, mötet började med parentation över Br Bertil Falk, som
hastigt lämnat oss den 2 oktober. Sedan fortsatte det med utdelning av

Vid föregående månadsmöte introducerade Br Per Andersson från logen
Capella i Linköping vad de kallade ”ego-föredrag”. Denna idé hade
anammats av vår loge tidigare och redan vid dagens möte var det dags
att återuppta denna tradition. Vem fick då ”äran” att vara först ut? Fanns
något tacksamt ”offer”. Jovisst! Undertecknad fick en försynt fråga om jag
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Efter kyrkobesöket genomförde
ÄÄ Ola Lundh eubatmötet med 32
närvarande brr som blev 33 då ämbetsmännen genomförde reception
för vår nye br Mikael Kess.
TjOÄ Jan Grundström genomförde därefter installation av vår
nyvalde Skm br Stefan Månsson
för innevarande ämbetsmannaperiod samt installerade br Anders Månsson till ÄÄ HHB.

Till vänster om bordet Br Håkan Håkansson, Br Per Tiliander, Br Ebbe Jansson,
Br Berndt Wiberg och längst fram till höger Br Ola Halvarsson

Lv br Christer Andersson oss välkomna till den emotsedda efterlogen och
inbjudande vackert dukade bord av våra brr som inte dukar under. Vi började med en superb Åla-macka följt av Black & White, stekt potatis, 2 såser,
Haricots verts och utsökt vin därtill av glada serverande brr från FU.

Text Lars-Erik Blank, foto Per Larsen

Talet till Fosterlandet höll br Håkan Dahlquist som inspirerats av dagens
bilfärd från Kristianstad till Hörby över Linderödsåsen. En otroligt färgrik upplevelse och allt vad denna innehåller som skall göra oss stolta
över vårt Fosterland. Talet till Logen hölls av br Jan Davidsson som tog oss
med från början 1954 uppe under takåsarna på Stora Hotellet och alla de
platser som vi invigt åt vårt ordensarbete.

29 Logen Fingal, Hörby

ÄÄ Ola Lundh talade avslutningsvis till vår nye broder Mikael Kess om
intagningen och vad som förväntas av honom och vad han får tillbaks
i form av tillvaron bland alla de ”nya” brr. Mikael
Kess tackade så för den högtidliga invigningen och att
de väntade förväntningarna är något som självklart
skall uppfyllas.

skulle närvara vid oktoberlogen och när jag svarade ”Ja” på den frågan
så slog fällan igen. Det känns lite speciellt att vara först då man på sätt
och vis lägger ribban. Lite nervös var jag, men bröderna talade vänligt till
mig efteråt, så det gick nog bra. Nu är det bara ”alla de andra” kvar.

Eubat och Druidmöte 28 sept...

OÄ Gert Nilsson som nyligen ”nollat” uppvaktades
av M Conny Ekström med en flaska rött vin till ackompanjemang av sång och hurrande.

...genomfördes med 33 brr. Vi balloterade brr Johan och Joakim Nilsson till att
invigas som brr. Br Gert Nilsson uppmärksammade de fina ”stå”-borden som
kommit till baren. Barbord med ingraverat Druidordensemblem och Fingal på.
Genom gediget hantverk har br Henrik Mårtensson iordningställt dessa bord.
Ett stort tack! Till kvällens efterloge inbjöd så Lv Br Christer Andersson oss.

Grytslanten inbringade 327:Gert Nilsson

30 Logen Orion, Umeå
Perenner och primörer, Eu Rec
Det har sagts förut, men det kan upprepas; Receptioner är roliga! Visst
är, inte minst Äldre Bröders Afton något alldeles speciellt, eftersom den
kvällen som regel räknar flest besökare, men vad är väl en samling Äldre, jämfört med ett par nya Bröder? (Jag törs ju skriva så, eftersom jag
själv tillhör den äldre kategorin).
Vid senaste mötet fick vi hälsa två
nya bröder välkomna, Jan Nyström
och Erik Nyhlander, den förre
bördig från Umeå och den senare
en” inympning ” på det druidiska
trädet med sina rötter i Piteå.

Kulturskolans chef Torgny Hammarstrand med Tj.O.Ä. t.v. och Ä.Ä. Ola Lundh till höger

Kvällens gäst och föredragshållare var kulturskolans chef Torgny Hammarstrand. Han berättade om kulturskolans verksamhet och inriktning.
2003 startades kulturkalaset i Hörby ett samarrangemang med bla kulturskolan, Lions, lokala näringsidkare m. fl. Ett populärt arrangemang
med 4000 besökare, 50 aktörer på 6 scener. Ett arrangemang som Hörby
var först med och som många andra kommuner nu glädjande tar efter.
Avslutningsvis tackade br Conny Ekström kvällens föredragshållare och
överräckte en flaska vin. Grytslanten inbringade 264 kr.

Eubatmöte med årsdag 12 okt
Inleddes som traditionen bjuder med kyrkobesök men denna gång med
mycket lågt brödradeltagande. Varför? Programmet var alldeles superbt organiserat och ackompanjerat av vår org Bengt Ekstrand. Fingalkören sjöng
bl.a. Jubilate Deo, Håll mitt hjärta, Härlig är jorden. Br Jan Davidsson framförde bl.a. med sin välklingande trumpet, Amazing grace med br Bengt
Carlsson på bas samt betraktelse under temat Hälsokällan av Komminister. Helena Tomelius, OÄ Gert Nilsson tackade vår komm och kyrkvaktmästare med blombuketter samt en stor ros till våra Fingaldamer i kören.

Traditionen var kvällens tema. Erik
är den tredje generationens druid
i sin släkt. Den druidiska fadern är
Frank Nyhlander, vars fadder var riddaren av Lyriken, ROÄ Sven Sandgren och då Sven ofta brukade bjuda en
dikt under Ideellt lästes under kvällen en av hans favoriter: Sten Selanders
”Spela kula” som, trots sitt korta format innehåller kärnan av den människosyn som ska prägla en sann druid. Vår kärlek till tradition och kontinuitet fick oss att önska att Jan måtte bli den förste i en ny rad av druider!
Som vanligt många tal och god mat. Att Västerbotten kan göra ost vet ju
alla läckergommar, men alla känner inte till vilka svampar som finns
här, och så här några dagar efteråt kan jag konstatera att svamparna inte
bara var läckra utan också totalt ofarliga!
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Logen Orion gläds åt de nya bröderna och vi hoppas att de direkt blir
flitiga besökare som kommer in i gemenskapen och värmen, saker som
vi inte kan få för mycket av i det stundande höstmörkret.
Bertil Carlsson

Under punkten “Ideellt” fick vi först njuta av en tapto-version, framförd på
munspel av Br. Zivo Korecic från Logen Halör. Därefter höll Br Mats Ulmestrand i Logen Sefir ett initierat och intressant föredrag om hummerns liv
och leverne, samt om hummerfiske och forskningen kring hummer.
Inför den så stundande efterlogen hade FU gjort ett gediget förarbete
under tiden vi andra avnjöt logearbetet. Hummern var kokt, delad och
serverad på allas platser direkt vid uttåget ur Lunden. Det blev en njutningsfylld festmåltid och den tryfferades av ett stort antal tal.

34 Logen Polaris, Kiruna
D-ball, Bardating med gradgivning den 20 oktober
Vartenda löv har släppt greppet om sina kvistar, naturen håller på att bli
inbäddad i ren vit snö. Men inne i lunden märks ingen vinter och kyla,
utan där härskar brödrakärlek och värme.
ÄÄ Stefan Salomonsson öppnade druidmötet och meddelade den församlade brödraskaran att vi har ytterligare tre tilltänkta
bröder att ballotera.
Efter en stunds paus stundade bardating med gradgivning där br Tomas Engfors Flygare fick kliva
upp ett snäpp på den druidiska stegen.
På efterlogen bjöds det som vanligt på en riktigt god
brödramåltid.
Text Anders Salomonsson

36 Logen Iris, Göteborg

Samtliga talare tackade också vårt eminenta FU för ett gediget och väl
genomfört efterloges-program. Och kanske är det just insatser av den
kalibern som gör att antalet gäster väl matchar antalet “Hemmabröder”
vid sådana här, lite speciella, tillfällen.
Den 27 oktober var det dags för det årliga Åminnelsemötet i Sefirgården.
39 Bröder samlades till detta högtidliga höstmöte.
Kan det möjligen vara påminnelsen via sms till samtliga Bröder
ett par dagar före aktuellt möte som nu börjar ge resultat?!?
Det blev ett stil- och andaktsfullt Eu-möte i Lunden, där flera ersättande men
rutinerade ämbetsmän såg till att ritualen fick den avsedda åminnelseprägeln.
För Efterlogen gällde i afton att vår “Gudrun i köket” på grund av resa
var förhindrad att befinna sig just där. FU löste detta genom att duka
fram färska räkor, vilka ju tillagas redan ute på havet av de räktrålande
båtarna. Två goda såser, ost och bröd bjöds till dessa läckerheter.
Före det avslutande kaffet lyssnade vi till det idella inslaget i Efterlogen,
vilket i afton bestod i att “fredsveteranen” Per-Erik Korström talade om sitt
mångåriga arbete som fredsmäklare runtom i världen. Olika sidor av terrorism och hur dessa bör bemötas, utgjorde den röda tråden när vi under
“Pekkas” ledning snabbfärdades över Balkanländerna, Mellersta Östern
samt centrala och östra Asien.

En höstförberedd Druidgård hos logen Iris, bortom lä från en eftersomrig vind från Vinga fyr och båk, hälsade eubatmöte och efterföljande
druidstämma välkommen på kvällen den 15 september.

Om vårt Idella utskott fortsatt lyckas hålla samma nivå på de ideella inslagen, såväl i Lunden som i Efterlogen, så kommer vi sannolikt att notera
fortsatt välbesökta möten i Logen.

Vi hälsade speciellt välkommen till Br Kent Andersson som äntligen kunnat återvända till bröderna under ekens krona, samt till vår relativt färske eubat Andreas Johansson.

E.P.

Druidstämman därinnan dryftade diminutivt och dramafritt en disciplinerat diplomerad dragning av Druidgårdens driftbudget.
I efterlogen bjöds av Br Peter Janhede, med m.fl. en vikingainspirerad
sill och potatissmörgås på rågbröd med oliv. Huvudrätten var helstekt
oxfilé Irisienne med potatisgratin och svamp. Efterlogens våta final stod
Br Bo Zachrisson för; tillika fotograf, dykarbas, röjdykare, brandman
och undervattenfilmare med mer än 4 700 dyk bakom sig. Enbart Röda
havet har Br Bosse besökt 1 500 gånger under ytan.

27/55 Logen Neptunus & Thesevs, Linköping
Eu-möte med Reception den 28 september, Thesevs

Magnus

Att anlända till en reception är alltid en glädje och även spännande då alla
bröder inte ännu har träffat de som antagits till eubatprövningen. Alla tänker
säkert även på sin egen reception när man anläder till gården, hänger av sig i
kapprummet och hälsar på våra beredande bröder Jan Gunnarsson och JanErk Byrsjö som väntar där för att snabbt föra in de sökande i vårt bibliotek för
deras första kloka ord på vandringen mot den druidiska gemenskapen.

52 Logen Sefir, Grebbestad

Denna afton var tre nya bröder väntade och ingen avvek, de var istället i god
tid och anlände med ”välknutna” flugor och med många frågor. Vad kommer
ske? Vilka kommer jag träffa? Hur ser lunden ut? Ja så har vi alla nog tänkt en
gång, vi må bli äldre men ingen glömmer första dagen i logen, man kanske
inte kommer ihåg allt som sägs men känslan den glömmer man inte.

Den 6 oktober var det åter tid för det traditionella Eu-möte, som i sin
efterloge rymmer “Hummer-afton”.
Men på sätt och vis har detta möte under ett antal år även bestått av en
“förloge”. Våra gästande bröder från Skåne brukar anlända redan till
lunch. På eftermiddagen får dom uppleva vår vackra skärgård under en
båttur, då man också “drar” (d.v.s. vittjar) ett antal hummertinor. Rödblommigt väderbitna gästar dom därefter vårt Eu-möte.
Totalt hade 29 gäster från andra loger anmält sitt deltagande till aftonens
möte. Således var följande loger representerade: Amici i Landskrona, Ad
Astra i Malmö, Cirsius i Lycksele, Halör i Höllviken, Hesperus i Malmö,
Iris i Göteborg samt Kriton från Norge.
Tillsammans med “hemmabröderna” i Logen Sefir var vi närmare 60 personer som fick vara med om ett högtidligt och stilfullt Eubat-möte i Lunden.

Under detta ett mycket
högtidligt arbetsmöte
under ledning av vår ÄÄ
Conny Carlsson så kom
vi då fram till punkten
reception och efter att
de sökande tagit del
av våra druidiska lärdomar och förklarats
som fullvärdiga eubater så fick bröderna
hälsa på de nya eubaterna Tomas Sandin, Tommy Dettervik samt Fredrik Falkevall.
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Efter arbetsmötet bar det ner till vår sjustjärniga ”krog” i bankettsalen där logevärdarna bjöd på en brödramåltid i högsta klass, vi i logen
Thesevs har under en lång tid varit bortskämda med bra mat från eget
kök och våra logevärdar ”Molle” och Urban för denna tradition vidare.
Efter många skålar och tal var det så dags för de nyvordna eubaternas tal,
Tomas Sandin förde deras talan och tackade för allt de fått vara med om
och ta del av. De stolta faddrarna Elio Terzolo och Rune Larson har givit
logen nytt brödrablod, ett sort tack till er båda.

Eubatmöte med Instruktionsloge den 12 oktober

En instruktionsloge stod på programmet och även om vi konkurerade
med Sveriges bästa hockeylag LHC’s hemmamatch (enligt undertecknad), så var många bröder på plats för att få en genomgång av vad TjOÄ’s
ersättare Johan Hallberg hade att berätta om hur vi ska bete oss vid utrymning av våra lokaler vid brand etc.
Kvällens föreläsare var inte vilken broder som helst utan vår egen ROÄ
Lasse ”Tobak” Johansson som berättade om hur bröder från logerna
Neptunus och Thesevs förvärvade Druidgården och under flera år av hårt
arbete färdigställde det till en druidgård med en vacker lund, en bekväm
sällskapsvåning samt en bankettsal som blivit en samlingspunkt för måltider och utbildningar för såväl Linköpingslogerna som för SL Folkungaland. Tack Lasse för att du för historian om återanvända spik och hårt
frivilligt slit vidare till oss yngre bröder.

Rickard Westling och Jerry Simonsson, Capellabrodern Peter Alvin,
Nerthusbrodern Anders Svensson samt Taliesinbröderna Martin Allard, Johan Örnell, Martin Wennbladh och Andreas Grandt välkomna in i Bardernas krets.

I efterlogen bjöds bröderna på Oktoberfest med mat, dryck och musik
som förflyttade oss till München denna afton, bröderna intog fast och
flytande föda och ingen broder behövde gå ifrån logen hungrig eller
törstig denna afton och om någon broder mot all förmodan gjorde det
så var i såfall för att komma i fracken då vi en vecka senare den 19 oktober åter samlades på Druidgården och genomförde Linköpingslogernas
gemensamma bardgradgivning, denna afton kan du läsa mer om under
logen Neptunus i detta nummer av Svensk DruidTidning.
		

Efter många förträffliga tal och höjda glas försvann broder efter broder från
Druidgården för hemgång, många hade säkert tankarna inställda på vår kommande gemensamma gradgivning den 16 november då vi än en gång samlas
över logegränserna för att välkomna en grupp Barder in i Druidernas krets.

Bardating med gradgivning den 19 oktober, Neptunus

Bankettsalen fylldes snabbt efter arbetsmötet och hungriga och törstande
bröder lade servetten i knät då Lv Kenneth Lundqvist med hjälp av FU bar
fram en utsökt brödramåltid allt ackompanjerat av väl valda drycker.

Thesevsbroder Torbjörn Johansson (gästreferent)
PS! Eubatbröder! Skynda dig att bli Bard, de som var närvarade denna
afton vet att ”Scientia, circenses et panem” (kunskap, skådespel och
bröd) utöver det vanliga erbjöds och ännu har ingen nybliven Bard
blivit besviken, utan blivit tilldelad druidisk insikt, blivit själsligen underhållen samt kroppsligt mätt. DS!

56 Logen Camulus, Skövde
Bardating och Eubatmöte, 11 oktober
Mörker, kyla och halka. Vad är annat att vänta när vi kommit in en bit i
oktober månad. Likväl kunde ÄÄ Owe Carlsson hälsa 31 bröder välkomna
till kvällens bardating. Kvällens gästande bröder, OÄ Anders Regnell och
D-br Arne Pettersson, logen Taliesin, hälsades särskilt välkomna. Under
tiden som bardatinget pågick förde OÄ Pär-Anders Sääf samtal med de
fyra eubater som väntade inför kvällens andra möte.
Så var det då äntligen dags för Linköpingslogernas gemensamma Bardating. Diskussionerna har pågått ett tag vid logernas gemensamma ämbetsmannakonferenser huruvida vi skulle slå oss samman vid bard- och druidgradgivningar. Detta för att få bättre arbetsmöten och en välfylld efterloge.
Alla förhoppningar besannades, stämningen i Lunden går inte att beskriva.
Vi var tvungna att extrautrusta vår möteslokal med stolar från bankettsalen
för att bereda plats för alla. Bröder från såväl Storlogen Folkungaland som
från Storlogen Vänerland hade sökt sig till Druidgården denna kväll.
Sedan ett 70-tal bröder från Linköpingslogerna Neptunus, Thesevs och
Capella samt Nerevs i Västervik och Taliesin i Jönköping inträtt i Lunden
presenterades RSSkm Sigurd Lövmo samt ämbetsmännen i SL Folkungaland samt i SL Vänerland varefter ÄÄ Leif Stjärnberg öppnade arbetsmötet
och hälsade alla välkomna.
Inte mindre än tolv Barder, väntade i förrummet och under en högtidlig
tillika lärorik ritual hälsades Neptunusbröderna Jan Båving, Lars Gustav Bäckman, Sören Andersson och Tommy Svärd, Thesevsbröderna

Efter en kort paus kunde ÄÄ hälsa 35 bröder välkomna till kvällens eubatmöte. Samtliga ämbetsmän befann sig på sina platser. Under punkten ”hälsotillståndet bland våra bröder” tryckte MÄ Kjell Dagälv, hårt på att bröderna
måsta tala om för honom när de hör att en broder är sjuk. För det mesta får
han inte reda på det förrän brodern är frisk och tillbaka på mötena igen.
Förtroendeutskottet rapporterar att de kallat 13 presumtiva bröder till
informationsmöte och att de inte träffat alla ännu men fortsätter arbetet.
Brödramåltiden intogs som vanligt under gemytliga former med en och
annan ekivog historia. Kvällens insamling till Sällskapet Jultomtarna,
Skövde gav 780 kronor. Men vad är Sällskapet Jultomtarna, (i dagligt
tal Jultomtarna)? ”Jultomtarna” bildades 1877 på hotell Skövde av Källarmästare Wahlström, samt fyra köpmän i Skövde.
Idén kom ursprungligen från Göteborg. Syftet var ”Att företrädesvis med kläder understödja fattiga barn”. Kommande jul i år beräknas 300 barn i åldern
6 till 16 år få hjälp. Värdet på gåvan är 1500 kronor (900 kr till kläder och
600 kr till skor). Efter ansökan som sker genom kommunens skolor har styrelsen och skolpersonal att utse bidragstagare. Ansökan skall innehålla in-
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komstuppgift, ev. förmögenhet och första sidan av deklarationen. 1977 firade
man 100-årsjubileum och mer än 3500 barn hade då beklätts genom åren.

Druidstämma med gradgivning 18 oktober
En kall vind sveper över nejden denna måndagskväll när det är dags att
avhålla en druidstämma och samtidigt kalla tre egna och en gästande
bard att upphöjas till druider. Logens ämbetsmän är på plats klockan
17 för genomgång inför kvällens agerande. ÄÄ Owe Carlsson hälsar bröderna välkomna till druidstämman. Gästande bröder i afton är SÄÄ, Dan
Bergeld, OÄ Anders Regnell Logen Taliesin, K-bröderna Mats Ljung och
Bo Mattsson Logen Excalibur samt 27 egna bröder.

62 Minera Ferrorum Gällivare
8 oktober EU-Möte
Kvällens möte blev inte riktigt som vi är vana vid, dels så hade vi mötet en
fredagskväll, vi hade även besök av sju bröder från vår moderloge Polaris
i Kiruna som gjorde sitt årliga besök hos oss och en annorlunda ritual.
Efter sedvanliga hälsningar och mingel i baren påkallade Br M vår uppmärksamhet och meddelade att tiden för eubatmötet var inne. ÄÄ öppnade mötet och
meddelade att ritualen för kvällens möte var Årsdag i Grundloge, då det var nästan på dagen 35 år sedan logen instiftades, 11 oktober. Vi fick en tillbakablick av
grundandet av logen, -när, -var, -hur. och vilka som instiftade Logen.

M Hans Moberg hämtar in de väntande barderna Uno Axelsson, Logen
Excalibur samt våra egna bröder; Björn Forsell, Kjell Hallgren
och Jan Skärgård. En mycket stilfull och värdig gradgivning genomförs
och det syntes klart att det hade tränats hårt inför uppgiften.
SÄÄ Dan Bergeld, påpekade hur viktig brödravården är inom grundlogerna. Hur ska vi få bröderna att komma på mötena samt hur vi ska få
bröderna att stanna kvar inom vår Orden.
I efterlogen agerade vår MÄ Kjell Dagälv med diktläsning och med en lätt
övergång kom vi fram till vår nationalsång och fosterlandets skål. Tiden går
fort när man har trevligt och denna kväll var inget undantag, alltså var det
dags att ge sig ut i mörkret och snålblåsten, och idag när jag skriver detta är
det precis två månader till det vänder mot ljusare tider. Någon lär ha myntat: ”Det är bättre att tända ett ljus än att förbanna mörkret”.

//Ch

I efterlogen fortsatte minglet tills Lv klingade i klockan och bjöd oss till
bords, till kvällens varmrätt (som vanligt var alldeles utsökt) serverades
”hemskjuten” älgstek med tillbehör. Ovan ser du kvällens eminenta Fu.
Som vanligt när bröderna från Kiruna besöker oss blir det en hjärtlig och härlig
stämning, historieberättarna verkade ha prickat in en riktig formtopp, där den
ena dråpliga historien avlöste den andra, somliga över bältet andra under.
Efter att Polaris ÄÄ tackat för maten rann tiden iväg, och det var dags för
Polarisbröderna att börja samla ihop sina mannar för hemfärd, det är
ju trots allt bara c:a 25 mil T/R. Kvällen hann övergå i natt och fredagen
byttes mot lördag innan de sista bröderna påbörjade hemfärden.
Vi ses igen i Kiruna i januari.
Christer T

57 Logen Alir, Söderhamn
Upphöjda i Druidgraden

63 Logen Aquila, Karlstad.
D-möte med ball., Eu-möte med högtidsloge 14 okt.
Ett fyrtiotal bröder möte upp denna höstkväll för värmande gemenskap.
Efter samling i baren började det officiella programmet med ett Druidmöte. Sex presumtiva bröder balloterades med positivt resultat. Mycket
glädjande då återväxten har stått still ett par år!
Efter en kort rast vidtog kvällens Eubatmöte med högtidsloge. Logen Aquila instiftades 1976. Parentation hölls för avlidna bröder med en tyst minut.
Under ledning av SMÄ
Christer Hardenberg utdelades veterantecken
till Brr Dan Bergeld,
Karl-Erik
Finne,
Lennart Sandberg
samt Leif Rosevall.

En mycket värdig och väl genomförd Druidgradgivning av tjOÄ John Larsson
och ÄÄ Morgan Brodin genomfördes den 6 oktober av de sex Barderna:
Carl-Göran Eriksson, Bengt-Uno Ljungquist, Kent Hjalmarsson,
Gunnar Jonsson, Lennart Hellman och Kent Eriksson

ÄÄ Jonny Wijkander delade ut närvarotecken

Text & bild, en mycket stolt fadder till två av kvällens bröder, Torkel Nygren
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till: Brr Bo Björkman 500 möten, Björn Larsson 400, Ingvar Angerud 200,
Curt Zetterquist och Jonny Wijkander vardera 100 möten. Grattis Stiftarbroder Bo Björkman! 500 möten är imponerande lojalitet och närvaro! Efter
sen men delikat tvårätters middag och en stunds samvaro i baren skildes vi
åt efter en minnesvärd kväll.
Örjan H

65 Logen Belisama, Vänersborg.
Druidstämma och Eubatmöte.
Till kvällens avkortade druidstämma hade 15 bröder infunnit sig för att
ta del av bl.a ballotering av en ny broder, vilken godkändes enhälligt.
Tyvärr hade ett avgångsbrev inkommit som även det godkändes av druidstämman.
Till Eubatmötet var det 18 bröder inne i lunden, ganska många bröder
som inte var närvarande hade skickat hälsningar som angav giltiga skäl
till frånvaron. Under punkten till Ordens bästa uppstod en mycket bra
debatt om hur göra ordenskvällarna mer intressanta för främst de nyaste
bröderna. Ett mer informellt möte kommer att avhållas för att mer i detalj
ta sig an sådana frågor.
Vår nya “matmor” serverade en fantastisk fiskgryta till huvudrätt och
desserten bestod av äppelkaka med vaniljsås, kalasgott. Till kaffet visade
logevärd Tony ett bildspel om fenomenet “Norrsken”.
För referatet, Håkan Ekman

Jan-Erik Axén till vänster och Kurt Olsson till höger som uppvaktats av
ÄÄ Björn Rosencrantz med blommor och standar.

Ovanligt många bröder har också fyllt jämna år på höstkanten, Sune Pettersson, Kurt Olsson och Jan-Erik Axén har samtliga passerat 70-sträcket
och Lennart Owenius de 60 åren.
Text & Foto: Börje Eriksson

78 Logen Avalon, Älmhult
Eubatmöte med reception 22 oktober
En av årets höjdpunkter är reception av nya bröder. Inget kan vara med
högtidligt. Och möjligtvis ordentligt förvirrande för de nya.

74 Logen Beltain, Östhammar
Utemöte.
Bröderna i Östhammar avslutade inför sommarledigheten med ett utemöte med damer på Raggarö. Många hörsammade inbjudan och äntrade
bussen med br Carl-George Åhlström vid ratten som säkert körde dem
till slutmålet.

Det började som vanligt. ÄÄ Jan Isaksson inledde mötet med en dikt om
blommor och vänskap. En smått tragisk historia dock med ljust avslut.
Sens moral: vårda dina vänner!
Det är inte så ofta det händer, men denna kväll fanns faktiskt samtliga
ordinarie ämbetsmän på sina platser. Tillsammans var vi 44 bröder vid
mötets början och 49 innan kvällen var slut.

På Raggarö mottogs de med öppna armar och fick en kort historik om
Hembygdsgården innan de lotsades vidare för en kortare naturstig utefter sjöstranden.
Vädret hade kunnat vara något bättre men det var i alla fall uppehåll, och
medan deltagarna nu vandrade runt och besvarade frågorna, dukade Lv
Stefan Marklund upp ett dignande buffébord. Promenaden gjorde deltagarna hungriga och var inte sena att hörsamma inbjudan till bords från Lv.
Det blev en trevlig och förbrödrande kväll där framförallt damerna också lärde känna varandra lite mera. I den inte allt för sena kvällen återpassades deltagarna till civilisationen, mätta och belåtna.

Höstupptakt
Höstens första möten har varit lite dåligt besökta, många bröder tycks ha
allt för mycket att göra på eftersommaren och får väl helt enkelt inte tiden
att räcka till. De som deltagit har i alla fall trivts bra i glada bröders lag
och arbetet i lunden har fortlöpt på ett bra sätt med både instruktion och
övriga rituella inslag.
Lite synd att Eubatsreceptionen frös inne, vi behöver bli fler och får nu
kavla upp skjortärmarna i vårt sökarbete. Bröderna har presenterats av
”Halmstadmodellen” och den kommer nog att prövas även i Östhammar.
I övrigt har förekommit förberedande arbete för Storlogen Bardalands
höstmöte som är förlagt till Roslagen.

Logens nya eubater. Fr v Lars-Göran Pettersson, Ingvar Nilsson, Michael Andreasson, Michael Lindholm och Christian Lepsényi.

Under mycket högtidliga och värdiga former fann fem nya bröder vägen
in till vår gemenskap. Michael Lindholm, Michael Andreasson, Christian
Lepsényi, Lars-Göran Pettersson och Ingvar Nilsson heter de invigda. De
klarade sig utmärkt genom kvällen och verkade finna sig väl tillrätta
meddetsamma. Förhoppningsvis känner de sig mycket välkomna.
ÄÄ fortsatte förhandlingarna med ett vädjande från Stipendiefonden att vi
torde inhandla den årskalender som inom kort distribueras till logerna.
Nettot går oavkortat till prostatacancerforskningen. Originalkonstverken, vilka pryder årets månader, kommer att lottas ut bland köparna.
Det konstaterades även att Logen Avalon nu sedan senaste SL-mötet på
Öland fått två nya Ringbröder, Bengt Ling och Lars Bohlin, samt två Kapitelbröder, Lars Pihl och Magnus Björknert.
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En måltid i högtidsdräkt och dessutom med nya Eubatbröder vid bordet
kan inte bli annat än extra festligt. Efter hand som slottssteken förpassades ner i väntande magar avlöste evenemangen varandra under Lv Christer Blomqvists säkra ledning. ÄÄ Jan Isaksson talade vackert välkomnande till de nya bröderna och Lars-Göran Pettersson vidarebefordrade
de nyas tack för förtroendet. Stefan Nilsson höll ett trevligt och tänkvärt
tal till Fosterlandet, vars skål han utbringade. Även TjOÄ Jan Nordström
vände sig med några ord till de nyblivna eubaterna.
Druidvärldens yngsta 70-åring fick mottaga traditionell vinflaska av ädelt
slag ur ÄÄs hand med anledning av nyligen avklarad födelsedag. Med
buteljen följde även en hel hop berömmande ord om broder Olle, som
har totalkoll på skötseln av Druidgården.

1:50 per år! Men på inbetalningskortet brukar man ange ”överbetalning
mottages tacksamt”. Om någon av Druidtidningens många generösa läsare skulle känna för en ”överbetalning” har föreningen plusgirokonto
90716-2 (OBS 90-konto).
Uppfyllda av vördnad för det imponerande ideella arbete som Mariastiftelsens medlemmar utför, lät sig omsider bröderna uppslukas av höstmörkret.
Uno Axelsson

De roliga historier som levererades innan taffeln bröts, skall av anständighetsskäl inte refereras här. Men roliga var de.
Alf Carlsson

skribenter &
FOTOGRAFER
HJÄLP

79 Logen Excalibur, Borås
Bardating och Eubatmöte den 6 oktober
Så var det dags för årets andra Bardating och höstens andra Eubatmöte.
Efter förra mötets ”ringrost” kändes det mesta nu bekant och invant, låt
vara att blixtinkallade ersättare för några ämbetsmän fick läsa lite extra i
sina manualer. Men vi hade ju vår ”Gudfader” Göran Juntorps ord på att vi
skötte oss mycket bra i logen, så det kändes ändå helt OK. 20 bröder hade
mött upp för bardatinget och ytterligare 7 eubater anslöt sig till efterföljande möte. Alla hälsades välkomna av ÄÄ Thomas Bergström, och i synnerhet
välkomnades de troget gästande bröderna från Cynthus och Taliesin.

Allt material till tidningen skickas till:

sdt@druidorden.org

Under Ordet fritt rapporterade br Mats Ljung att SL Vänerlands mästerskap i orientering hade avhållits i september. Tyvärr kunde han på grund
av sin klädsamma(?) blygsamhet inte avslöja namnet på den som vunnit
tävlingen, men hans av nämnda blygsamhet rodnande kinder sade allt.
Däremot blygdes han inte för att meddela att logen Excalibur nästa år står
som arrangör av tävlingen.

Deadline är den 25:e och tidningen kommer den 20:e i
månaden efter.
I ämnesrutan på mailet - skriver Du logens nummer
och namn.

ÄÄ meddelade också att det vid nästa Druidstämma den 3 november blir
ballotering av 3 – 4 aspiranter.

På dokumentet - logens nummer, namn och datum.
Referatet - Börja med logens nummer, namn och placering i landet. Kolla i tidningen!

Efter den angenäma brödramåltiden var det så dags för kvällens clou: utdelningen ur logen
Excaliburs stipendiefond. Med
uppbjudande av våra yttersta
krafter hade vi under året lyckats skrapa ihop 4.000 kronor
att utdelas till förtjänt mottagare. Såsom värdig mottagare
hade vid förra mötet framröstats Mariastiftelsen i Borås,
och dess representant Eivor
Henriksson (82) hedrade vår
måltid med sin närvaro, och
efter kaffet gav hon en mycket
engagerad och uppskattad redogörelse för Mariastiftelsens historia och
verksamhet.

Referaten skall vara kortfattade och handla om vad som
händer och sker i efterlogen samt hylla de bröder som
fått olika utmärkelser och grader. Undvik hälsningar. Beskrivningar av Lunden eller våra ritualers innehåll är inte
lämpligt. Referaten skall vara aktuella!
Korrekturläs - de flesta datorprogram har bra rättstavningsprogram, kolla gärna igenom texten innan den
skickas.
Foton - skall ha bra upplösning/storlek! Inga beskärningar eller annan bearbetningar av fbilden.
En ren optik skapar bra bilder! Skriv ev bildtexter och
annan information sist i manuset - inte i mailet eller
på bilderna!

Mariastiftelsen startades redan 1856. Första uppgiften var att starta en
flickskola, och när denna kommunaliserades, startade man i stället stadens (Borås) första barnkrubba, det vill säga barndaghem. Även denna
verksamhet har ju tagits över av kommunen och nu ägnar sig Mariastiftelsen åt hjälp och stöd för multihandikappade barn och ungdomar. Även
föräldrar till dessa kan få hjälp med avlastning.

Hjälper Du till med detta - underlättar Du arbetet!

Mariastiftelsen har cirka 200 medlemmar, och trots att dessa betalar
medlemsavgift är man helt beroende av frivilliga bidrag för sin verksamhet. Avgiften har nämligen inte höjts sedan starten, och uppgår till kronor
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Stipendiefonden satsar….

...på att stödja forskning
kring prostatacancer
Du köper väl Druid Kalendern 2011?
Överskottet på försäljningen går oavkortat till
Svenska Druid-Ordens Stipendiefond och kampen mot prostatacancer.
Årligen tillkommer ca tio tusen nya fall av prostatacancer i Sverige. Detta kan jämföras med
kvinnans gissel, bröstcancer, som får ca sju tusen nya fall per år. Utan jämförelser i övrigt är
cancer ett elände, oavsett vem som drabbas! Vår kampanj för att få in pengar till stipendier
för att kunna belöna forskningen kring prostatacancer behövs verkligen. Vi behöver kunna belöna insatser för en bättre diagnostik, bättre och skonsammare behandlingsmetoder, bättre vårdmetoder mm. Inte minst behövs insatser för fortbildning av
vårdpersonal inom området.
Stipendiefonden har märkt av ett ökande intresse från bröderna ute i DruidSverige. Några siffror belyser detta: mellan 24 september och 25 oktober (en månad!)
har det kommit in 17.700 kr. Totalt den 25/10 finns det i fonden 113.800 kr disponibelt för framtida
stipendier. Vad blir det till årets slut?
Vi som arbetar med Stipendiefonden hoppas på ett mycket bra resultat av försäljningen av kalendrarna. Går
försäljningen bra kan minst 100.000 kr tillföras fonden. Vi hoppas det blir betydligt mer och det blir det om alla
upptryckta kalendrar säljs då kan summan bli nästan det dubbla.
Glöm inte bort det vardagliga insamlandet till fonden via gåvor, lotterier, uppvaktningar vid födelsedagar etc.
Fondens kontonummer hittar Du i vår tidning. Kontot är detsamma som Druid-Ordens.
Tack för att Du är med och bidrar i kampen mot prostatacancer!

www.druidorden.org

KAMPEN MOT PROSTATACANCER.

• Mannens vanligaste cancerform.
• En tredjedel av all manlig cancer är prostatacancer.
• Prostatacancer drabbar oftast äldre män.

Vårt stöd är stipendier till förmån för forskningen om prostatacancer. Var med i vår kamp
mot prostatacancer. Ditt bidrag är särskilt välkommet! Sätt in Din gåva på Druid-Ordens bg 782 - 1911. Skriv ”Stipendiefonden” så hamnar pengarna rätt!

Den stora utmaningen!
Vid SL Östanlands möte den 9 oktober i Färjestaden skedde en insamling
till Ordens Stipendiefond. Insamlingen resulterade i en summa av 2 920 kr.
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Din informationsdistributör
Vi löser dina produktioner
från start till mål
JOMA Grafisk Produktion AB Box 71, 341 22 Ljungby Tel: 0372-653 50 Fax: 0372-800 14 www.jomagp.se

Vi gör positiva
avtryck!
LJÖMÄRKT
MI

34

1T

5
RY C K S A K 0
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JOMA Grafisk Produktion i Ljungby
Tel: 0372-653 50

www.jomagp.se
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VÄLKOMNA I
BRÖDRASKAPET
LOGEN WIRDAR, LJUNGBY

LOGEN THESEVS, LINKÖPING

Eu 10 09 03
Mikael Antonsson
Kungshögsgatan 9, 341 35 Ljungby
Fredrik Byrskog
Bollvägen 10, 341 40 Ljungby
Kjell Elofsson
Kullagatan 8, 341 39 Ljungby
Bernt Gudmundsson
Gärdsmygen 21, 341 31 Ljungby
Hans Karlsson
Idungatan 4, 341 33 Ljungby
Tobias Karlsson
Ellingegatan 3, 341 33 Ljungby
Peter Lundqvist
Sickingevägen 19, 341 40 Ljungby

Eu 10 09 28
Tommy Dettervik
Magnegatan 8, 582 43 Linköping
Fredrik Falkevall
Strandrågsvägen 11, 590 54 Sturefors
Tomas Sandin
Hunnebergsgatan 14 A, 582 34 Linköping

LOGEN WALES, MALMÖ

Eu 10 09 16
Per-Ola Lindell
Blackbäcksvägen 25, 590 70 Vreta Kloster
Nedim Ramiz
Nya Tanneforsvägen 35, 582 42 Linköping
Joakim Severinsson
Vårbrisvägen 57, 582 74 Linköping
Peter Wimble
Skogstorpsvägen 7, 590 72 Ljungsbro

Eu 10 09 24
Björn Annerfeldt
Kronetorpsgatan 68 B, 212 27 Malmö

LOGEN NEPTUNUS, LINKÖPING
Eu 10 09 16
Göran Öfverström
Klostergatan 54 A, 582 23 Linköping
Eu 10 09 21
Claes Bille
Gallstrandsvägen 23, 585 99 Linköping

LOGEN PALLAS, NORRKÖPING
Eu 10 09 30
Niclas Gyllenbreider
Strandvägen 1, 605 96 Norrköping
Johan Nordqvist
Axel Swartlings gata 152, 603 77 Norrköping

LOGEN CAPELLA, LINKÖPING

LOGEN DAIR, STOCKHOLM
Eu 10 09 29
Hans Ottosson
Klisätravägen 23 B, 138 33 Älta
Mats Pallin

Den goda presenten!
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Värd det bästa!

Fotograf: Johan Lindvall www.johanlindvall.se

Välkommen till
Sveriges största
butik för fest,
bal och bröllop!

Bröder skrivare.
För att alla uppgifter skall
vara korrekta i matrikel
och Druid-Tidning är det
viktigt att månadsrapporterna skickas in i rätt tid.
Adressändringar, information om nya bröder och
avlidna bröder skall alltid
gå via Ordens Kansli!

www.ateljemb.se
044-859 95

Pris:
Halssmycke 100:- med kedja
Brosch/Pins 60:-/st

Damklubb
Märket
Beställes hos:
Monica Cederholm, Norra Skolgatan 8
274 35 Skurup, 0411-403 51
mobil 0706 58 03 51,
E-post jonssons.begravningsbyra@telia.com
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VI GRATULERAR
december

70 år

99 år

Neptunus, Gösta Hallberg, 5 dec
Manannán, Gunnar Nilsson, 6 dec
Grannos, Gösta Wennsten, 29 dec

Aquila, Bernt Andersson, 7 dec
Selene, Lars Kronqvist, 7 dec
Vasa, Åke Blad, 11 dec
Henry Hurle, Lars-Ingvar Ytterbring, 13 dec
Eos, Anders Larsson, 14 dec
Aldebaran, Lennart Löwgren, 16 dec
Belenos, Jan Gustafsson, 20 dec
Mimer, Göran Lundgren, 28 dec
Idris, Torsten Larsson, 30 dec

80 år

60 år

Cynthus, Gösta Johansson, 16 dec

97 år

Wirdar, Karl-Axel Hellsten, 20 dec

90 år

Stonehenge Ulf Finér
Minera Ferrorum, Conny Henriksson, 7 dec
Alir, Mats Hedman, 9 dec
Wales, Bertil Göransson, 21 dec
Excalibur, Jörgen Nissen, 24 dec
Nerevs, Conny Lindeskov, 28 dec
Argo, Svante Yring, 29 dec

Stella Polaris, Börje Danielsson, 25 dec

75 år

Minera Ferrorum, Bengt Isaksson, 8 dec
Argo, Stig Åström, 10 dec
Merkur, Bo Worrsjö, 23 dec
Thesevs, Bernt Olsson, 31 dec

50 år

Wirdar, Mats Lundberg, 19 dec
Avalon, Greger Jansson, 24 dec
Rigel, Ulf Hörnfeldt, 30 dec

www.druidorden.org

Sedan starten den 19 februari t o m oktober
månad har hemsidan haft 10.000 besökare.

BRUSTNA LÄNKAR
LOGEN MIMER, MALMÖ

LOGEN IRIS, GÖTEBORG

OÄ-Br Torsten Mårtensson, Malmö
Invigd i Orden den 19 november 1980
Avliden den 7 oktober 2010
30 medlemsår

OÄ-Br Helge Persson, Mölndal
Invigd i Orden den 8 maj 1974
Avliden den 18 september 2010
36 medlemsår

LOGEN WIRDAR, LJUNGBY

LOGEN MINERA FERRORUM,
GÄLLIVARE

OÄ-Br Rolf Eriksson, Ljungby
Invigd i Orden den 10 februari 1973
Avliden den 20 oktober 2010
37 medlemsår

LOGEN POLSTJÄRNAN,
KRAMFORS

K-Br Staffan Sundqvist,
Malmberget
Invigd i Orden den 11 mars 1986
Avliden den 8 september 2010
24 medlemsår

D-Br Nils Erik Litström, Lunde
Invigd i Orden den 15 oktober 1995
Avliden den 11 september 2010
15 medlemsår

Logen Kronos
i Helsingfors
10 år
Logen Kronos i Helsingfors, Finland, firar
sitt jubileum lördagen den 2 april 2011
Festligheterna inleds med
ämbetsmannainstallation kl. 12.00
efter kaffe med Jubileums loge kl 15.00.
Festbankett (klädsel frack) med damer kl 19.00
på Skatuddens Casino (Katajanokan Kasino)
och kommer att kosta ca. 80 euro.
Mer detaljerad information kommer i december
månad men reservera veckoslutet redan nu!
Med broderlig hälsning från festkommitten
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Om adressaten begärt eftersändning på grund av definitiv avflyttning
skall försändelsen återsändas med uppgift om den nya adressen till:
Druid-Ordens Kansli, Västergatan 3A, 211 21 Malmö

En broder som kan hjälpa
ditt företag att växa!
Att leda ett företag är en utmaning. En bra revisor, som känner dig
som företagare och som person, fungerar som ett viktigt bollplank i
beslutssituationer och hjälper till att hitta rätt väg för dig och ditt
företag. De auktoriserade revisorerna, bröderna Kenneth Olsson och
Stein Karlsen samt godkända revisorn Johnny Persson på BDO Malmö
och kan hjälpa dig med redovisning, skattefrågor och revision.

BDO i Sverige är en rikstäckande organisation av revisionsbyråer som erbjuder ett brett
tjänsteutbud inom revision, skatt, företagsservice & redovisning, affärsrådgivning, finansiella tjänster och verksamhetskonsultation. I Malmö är vi drygt 40 medarbetare och i
hela landet ungefär 500 personer fördelat på ca 30 orter. Vi hjälper ditt företag att växa!
Ring 040-661 20 50 eller gå in på www.bdo.se

