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Ny Riksstorskattmästare (RSSkm)
På grund av hälsoskäl har ROÄ Rolf Eriksson tvingats avsäga sig uppdraget
som RSSkm.
Vid Ordensrådets möte i Uppsala den 3-4 maj valdes därför enhälligt ROÄ Sigurd Lövmo, logen Neptunus, till RSSkm för tiden fram till nästa Riksmöte 2009 i Östersund.
Samtidigt kvarstår broder Sigurd som SOÄ i SL Folkungaland. Han installeras som
RSSkm vid ROÄ-gradsmötet den 22 november.
Från och med nu skall alltså samtliga handlingar till RSSkm skickas till:
RSSkm Sigurd Lövmo, Norrabyvägen 10 B, 573 43 Tranås.
Att vara RSSkm är kanske det minst glamorösa uppdraget inom Ordensledningen. Här
gäller det att dagligen kunna hålla reda på och sortera siffrornas mångfald men framför allt, att ansvara för vår Ordens samlade ekonomi. I nästan sju år har broder Rolf
samvetsgrant och plikttroget skött detta uppdrag och han avsåg att fullfölja det perioden ut fram till det kommande Riksmötet. Jag beklagar djupt att broder Rolfs hälsotillstånd tvingat honom avsäga sig sitt uppdrag och jag kommer att sakna hans kunskap
och engagemang i arbetet för vår Ordens utveckling.
Samtidigt lyckönskar jag broder Sigurd till nya och spännande arbetsuppgifter.
Björn Cederberg
RSÄÄ
RSSkm Sigurd Lövmo

Svenska
Druid-Ordens
Stipendiefond
Till förmån för utbildning,

forskning och social hjälpverksamhet
Alla bidrag är varmt välkomna
Bankgiro 782-1911
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I huvudet
på en redaktör
Hur är man ”frank”?
När jag läste Nordiska språk ingick både Njals saga och Den poetiska eddan i litteraturlistan. Det korthuggna språket i de gamla isländska sagorna gjorde ett starkt
intryck på mig. Tekniken brukar kallas ”lapidarisk”, varmed man menar att den
är kortfattad och stram. Jag fattade tycke för vissa citat, exempelvis ”dom över död
man” i Havamal, som handlar om vikten att vara frank och rättfram i relationerna
med omgivningen.
Först långt senare har jag förstått vidden av allvaret i citatet. Hur viktigt det är att
vara ärlig gentemot vänner och bekanta när det gäller kommentarer, råd och egna
omdömen.
Nu verkar det som om vi har lagt uppriktigheten på entreprenad. I ett flertal program
kan vi se människor delta i olika sammanhang, som går ut på att de ska slå ut varandra på olika sätt. Robinsonmodellen gick ju ofta ut på att man via olika karteller
skulle kunna styra utvecklingen så att man själv skulle bli siste man ut. Vi tillät oss
att underhållas av manipulerandet, som ibland blev så intimt att vi nästan fick känslan av att vi var med under täcket och smidde ränker gentemot de konkurrerande
fraktionerna.
”Idolprogrammen”, både vårt egna svenska och den ännu vulgärare USA-versionen,
går också ut på liknande tankegångar. Jurymedlemmar bedömer sång och dans,
och ju sämre de deltagande lyckas, desto mer njuter aftontidningarna av att skildra
förnedringen, olyckorna och skadeglädjen. Och vi både ser skiten och köper tidningarna!
Om vi skulle styras av en vilja till hänsyn och rättrådighet, då borde de allra mest
misslyckade aldrig kommit så långt att de gick ut i etern! Redan en tidig gallring
borde ha plockat bort de deltagare som inte verkar ha mer att ge rent artistiskt än att
ge fyr åt vår skadeglädje!
Att vara med om en begravning är naturligtvis sorgligt, men samtidigt kan det vara
högtidligt och varmt. Om det går att förnimma en god relation mellan den bortgångne och de som deltar känns redan i sorgens stund en tröst, trösten i att känna
att våra relationer är av den rätta kalibern. ”Inga efterslängar” skulle det heta om
det var ett idrottsreferat. Det som bör sägas ska sägas i tid, direkt mellan de personer
som är inblandade.
Allt som är skrivet ovan ryms i våra bärande principer. Vi ska kunna ge beröm då det
är motiverat, men vi måste också kunna ge uppriktig kritik! I annat fall skulle aldrig
Brödravårdsutskott och Förtroenderåd behövas.
Samtidigt måste vi acceptera att vi inte alla är stöpta i samma form! Vi måste tolerera
att vi inte tänker likadant i alla situationer. Finns det över huvud taget något ”rätt” i
allt vi gör, tänker och säger?
Jag har en bekant som suger på sina tänder efter måltiderna, en bekant som är vänsterhänt och en i redaktionen talar skånska! Vad ska jag göra? Vilka av dessa olater
ska få passera opåtalat och vilka ska jag ta itu med? Jag kommer ”osökt” att tänka
på den devis som prydde Hermods korrespondenskurser på sin tid: ”Väl betänka,
hastigt besluta och orubbligt genomföra.” Det är väl en formulering som till och med
skulle platsa i de isländska sagorna!
Kan man göra något åt en skåning?
Bertil Carlsson
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Långt bort
i druidismens tecken
eller
Dit och Tillbaks igen

Matailogens eget hus från utsidan. Logen är en av de mest aktiva på
Nya Zealands södra ö och är därtill en av de få som har ett eget
klubbhus att tillgå, något som de rätteligen är stolta över.

Karta över Nya Zealand med Nelson utmärkt på
toppen av sydön.

Oturligt nog skulle vi precis missa nordöns storlogemöte (som jag f.ö. ännu inte har tillräcklig
grad att delta i) men vi bestämde oss för att om
möjligt göra ett besök hos Matai-logen.

Den tappra skara som utgör Matai-loge, strax innan kvällens Whistturnering har påbörjats.

Som nygift skulle det under alla omständigheter göras en bröllopsresa, och detta till trots att vi levt
tillsammans i sju år. Långt innan bröllopet var avklarat tittade vi på världskartan och insåg snabbt
att mycket längre bort än Nya Zealand kunde vi inte komma, det är nämligen mer än 17 000 km från
Sverige! Diskussionerna med bröder och vänner var många och under en sen efterloge kom min trippelbroder, riddarkollega och frände Jonas Hildebrand att druidism minsann var något som fanns även
på andra sidan jorden. Ett frö till en idé hade fötts.

När februarimörkret drog in över riket var det
så dags för den efterlängtade resan. Efter 30
timmar på resande fot och ett par veckor med
strapatser och hisnande upplevelser, som jag
gärna delar med dem som orkar lyssna vid
annat tillfälle, närmade vi oss sydön. E-mailkontakten med familjen Steward hade upprätthållits under hela vår vistelse och blivit alltmer
hjärtlig. De propsade även på att vi skulle komma och bo hos dem under ett par dagar, vilket
jag tolkar som änu ett tecken på välkomnande
stämning som finns inom druidismen.

På Allahjärtansdag tog vi så in på ett motell
utanför Nelson, efter en rad mindre lyckade
inackorderingar. Vi skickade iväg ett email
där vi förklarade för familjen Stwerad att
vi nu fanns i närheten, för att bara åka och
hälsa på kunde varken jag eller min hustru
Idén blev till en handling och efter litet sökande på F.G.D.O:s hemsida fann jag snart kontaktuppgifter förmå oss till, vi är ju trots allt blyga skanditill Helen och Eric Warner som visade sig vara riktiga rävar inom druidismen på Nya Zealand. De till- naver så utan en regelrätt inbjudan är ju ett
hör logen i Hamilton på den nordliga ön och har bevistat ett antal internationella IGLD-kongresser i sådant tilltag helt klart utanför vår diskurs.
Europa. Efter många och långa e-mailkonversationer fick jag även kontaktuppgifter till June och Bob Morgonen efter, medan jag var ute på en jogSteward som tillhör Matai-logen utanför Nelson på sydön.
gingtur, hade June ringt till motellet och väckt
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Marthina och lagom tills dess att jag kom tillbaka stod Bob på fastutrappen
för nu skulle vi minsann bo hos dem! Vi packade raskt ihop våra saker och
blev guidade genom staden hem till familjen Stewards hus.
Något som inte alls diskuterats under vår brevväxling var generationstillhörighet, vilket nu gav sig till känna på ett något komiskt sätt. Det bör nämnas
att druidismen på Nya Zealand lever en tynande tillvaro (vilket diskuteras
i ”Druidismen på Nya Zealand”, se nedan) där medelåldern stadigt kryper
uppåt till skillnad från Sverige där man åter funnit fotfäste bland de litet
yngre generationerna, dit alltså jag och min kära hustru kan räkna oss
ett år till eller tio. Det märktes ganska snart att både June och Bob hade
väntat sig ett par i deras ålder och de var ganska förlägna eftersom vi båda
var yngre än deras barn. Återigen, detta fenomen med generationsöverskridande vänskap är något som druidismen förmedlar och det är uppenbart
till gagn för både ung och gammal. Förlägeneheten ersattes dock snabbt
mot nyfikenhet och frågvishet, lika mycket från båda sidor och våra kunskaper om Sverige i allmänhet och druidism i synnerhet sattes verkligen på
prov. Dagarna hos familjen Steward förflöt snabbt och vi använde deras hus
som bas när vi utforskade närområdena, paddlade havskajak och gick på
utomhusopera. Gästfriheten var fenomenal.
Sista kvällen i Nelson skulle vi så besöka Matai-logen, något som jag sett
fram emot med spänning. Inte nog med att det var ett besök hos en loge
som ligger placerad så långt bort från Vasalogen som man kan komma,
utan det var dessutom mitt första besök hos en loge utanför Malmö!
Uppsamlingsområdet för Matai-logen är hela Nelsonregionen och är en
av de få loger på sydön som har ett eget hus till sitt förfogande, brukligt
är annars att man hyr in sig i någon kommunal lokal med allt vad det
innebär. Formen för mötena har dock divergerat något från den form
som vi i skandinavien vant oss vid och även om man kan identifiera element i ritualen liknande våra så är det mesta annorlunda. De två största
skillnaderna är dock att man på Nya Zealand tillåter både män och kvinnor i logen samt att allt är mycket mindre strikt, speciellt vad det gäller
klädsel. Men som man säger, nya leder –nya seder. Det egentliga mötet
avklarades på vad som kändes som en millisekund i förhållande till våra
möten. Det som upptog mest tid var presentationen av mig och det anförande som jag noggrant repeterat in.

Var morgon på Nya Zealand förundras man över naturen och allt det vackra.
Denna vy, fotograferad inte långt från Matai tillhör således något rent alldagligt men väl så vackert.

Efter mötet inleddes så efterlogen, också den radikalt annorlunda mot
den jag är van vid från Vasa. Små bord sattes fram och kortlekar delades
ut. Det berättades för oss att det vart år påbörjades en ny Whist-turnering
som sedan pågick under hela det druidiska året. Var broder och syster
hade tagit med lämpligt tilltugg emedan dryck fanns att tillgå i lokalen.
Kvällen avslutades efter många och långa diskussioner och jämförelser
mellan skandinaviens druider och den form som druidismen har på Nya
Zealand. Tidigt morgonen efter drog jag och Marthina vidare på nya äventyr fulla med kunskap om hur lika och ändå så olika vi människor är.

Druidismen på Nya Zealand
Druidismen spred sig under 1850-talet från Storbritannien till Australien
och sedan vidare till Nya Zealand, detta endast tiotalet år efter att landet
koloniserades av Brittiska Imperiet, därför är incitamentet för Ordens
varande på Nya Zealand radikalt annorlunda än i Skandinavien.
Koloniseringen innebar en stor social osäkerhet för de nyanlända innvånarna vilket Druidorden tog fasta på och jobbade för att förbättra. Detta
innefattade, förutom att orden utgjorde ett stöd för familjer till de medlemmar som gick bort också utarbetade ett väl tilltaget hälsoprogram,
där medicin och sjukvård förmedlades till medlemmarna på ett kostnadsteffektivt sätt. På så sätt växte Orden lavinartat och många loger blev
mycket förmögna tack vare dessa inkomster.
Det socialförsäkringssystem som Orden skapat visade sig dock vara så
effektivt att stadsmakten bestämde sig för att anamma detta även i sin
verksamhet under 1950-talet*, vilket förändrade Ordens varande i grunden och det incitament till medlemsskap som funnits tidigare försvann.
Arbetet med att hitta nya möjligheter till rekrytering och en moderniserad verksamhet pågår än idag.

Nya Zealand är till ursprung en helt vulkanisk ögrupp placerad mellan två kontinentalplattor. Cirka 1000 meter utanför kusten blir också havsdjupet 1000 m. Detta passar aldeles utmärkt för olika typer av valar. Sensommar (februari – april) är det
främst unga kaskelottvalshanar som håller till vid Nya Zealands kust för att äta upp
sig. Detta djur var bara 18 meter långt men likväl en imponerande syn.

*Årtal är inte bekräftade utan förmedlat av Bob Stewart vid Matai-logen, Nelson.

5

Nr 5 maj 2008

Svensk Druid-Tidning

Storlogen Nordanland

Logen Minera Ferrorum i Gällivare stod som värd för årets Storlogemöte
för Storlogen Nordanland. Logegården låg inbäddad i vinterskrud och
besvärligt väglag rådde.

Ring-graden
10 bröder hedrades med Ring-graden; Per Ledin, Roger Niemi, Göran
Lindqvist, Tony Olofsson, Dan Strand, Lorentz Ökvist, Sune Engström,
Joakim Lidberg, Kejo Väyrinen och Alf Säker.

SL Nordanland var manngrant närvarande med SÄÄ Dag Vikman i spetsen. Storlogens ämbetsmän har besökt samtliga grundloger i Nordanland
minst en gång i anledning av teckenutdelning och ämbetsmannainstallationer. Ordensledningen planerar för en utbildning av nya ämbetsmän.
för kommande period förläggs till Gällivare.
Antalet medlemmar i Storlogen Nordanland äroförändrat för året.
Storlogemötet gästades av SMÄ Bo Gunnar Ledin, ROÄ Nils Olov Kjellberg, SOÄ Sigurd Lövmo från Folkungaland och OÄ Tomas Skantz från
logen Rigel i Örnsköldsvik

OÄ-graden
SÄÄ Dag Vikman hälsade bröderna och gäster välkommen till Gällivare.
Alla hade kommit i tid trots ett mäktigt snöoväder Under veckoslutet
kommer 44 bröder att få sina nya grader.

Gradgivningen avslutades med ett musikstycke av Ivan Vennström och
Tony Johansson som de hade kallat vänner.

Kapitelgraden

13 Bröder förlänades med OÄ-graden; Gunnar Markstrom, Åke Hansson, Dan Lindqvist, Bror Lindqvist, Assar Hansson, Per Grapensson, Sven
Hesselstål, Lars Sundqvist, Bengt-Åke Andersson, Nils Klintgård, Björn
Nilsson, Christer Olsson och Per-Erik Jönsson.
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21 bröder hade kallats till kapitelgraden; Patrik Eriksson, Leif Lundström, Kent Lundqvist, Steven Karlsson, Esbjörn Häggström, Jan Öhlund,
Johan Grandin, Ulf Elenius, Hans Andersson, Stigbjörn Nilsson, Jan Selberg, Hans Lindström, Mats Johansson, Per Gånvall, Urban Isaksson,
Lennart Viipola, Kurt Andersson, Inge Bohman, Mikael Andersson, Lars
Lundbäck, Lars Stoltz.

Damarrangemang
När bröderna ägnade sig åt gradgivning under lördagen var ett 20-tal
damer och besökte bärförädlingsföretaget Muddus Hjortron. De fick
vara med på en trevlig chokladprovning. Man fick också en inblick i
beredningen av ortens vilda bär.
Damerna fick också möjlighetan att handla ur sortimentet av andra specialiteter och delikatesser. Efter detta åt man lunch på Värdshuset.

Banketten
En vackert uppdukad matsal för 90 personer i vårens färger mötte festdeltagarna. En välsmakande middag serverades av 12 servitriser.
SÄÄ Sigurd Lövmo överlämnade Folkkungalands standar till Minera
Ferrorums ÄÄ Per-Erik Jönsson. SMÄ Bo Gunnar Ledin tackade för maten
på vanligt elegant sätt.

Talet till fosterlandet höll nyblivna OÄ Björn Nilsson
Storlogens ämbetsmän och tillresta gäster hade bara goda saker att säga
om inramningen av Storlogemötet. Trots att det hade varit byte av ämbetsmän i grundlogen flöt det bara på.

Aftonen avslutades med dans till levande musik.
Text: Mårten Hansson
Foto; Ulf G Hedgren

Ett gediget planeringsarbete hade genomförts.

Druidhälsning från Cypern

Lisbeth Hagbro, Wivi-Ann Andersson, Ingert Nilsson, Vivianne Eriksson,
Inger Stjernkvist, Lena Andersson och Boel Ljungkvist.

Lennart Ljungkvist Carnac, Kjell Eriksson Eos, Olof Andersson Iris, Bertil
Klingvall Guta, Arne Hagbro Eos, Göte Nilsson och Bertil Andersson Guta.

Många äldre druidbröder söker sig till varmare klimat för övervintring under
en stor del av vinterhalvåret. Cypern har blivit ett populärt ställe för många
nordbor och i den före detta gamla fiskebyn Agia Napa kan man varje år finna
ett antal bröder som har sitt vinterviste där och speciellt då de bröder som
är intresserade av att spela boule. – nästan på heltid. Tyvärr har druidorden
inte någon verksam förening där ännu men det kanske kommer eftersom
skandinaviska övervintrare liksom företrädesvis tyska och engelska sådana
kraftigt ökar i antal för varje år.

rådet. Ett stort tack Kjell för det fruktbara arbete som du genomfört. Medan
druidbröderna dryftade sina frågor togs damerna emot av Boel Ljungkvist
där de undfägnades med bland annat det goda vinet från gudinnan Afrodites
ö. Sedan återsamlades alla och efter fotografering tågade bröderna med livskamrater till den stora och ändamålsenliga restaurangen på hotellområdet.
En mycket välsmakande 3-rätters middag med sjötunga som huvudrätt intogs
- allt till facila priset av ca 135 kronor kuvertet, inklusive dryck.
Sen var kvällen egentligen över men som de sällskapsmänniskor som druiderna och deras damer är samlades vi naturligtvis i hotellbaren för vidare
samvaro som pågick ett bra tag fram på kvällen och hela vårt sällskap blev till
slut ensamma i denna stora lokal. Som avslutning passade vi på att utbringa
ett fyrfaldigt hurra för broder Olle och hans Wivi-Ann för deras generositet
- på flera olika sätt.

Lördagen den 6 mars samlades 7 stycken bröder med damer för en liten
gemensam sammankomst på hotell Ving i Agia Napa, där OÄ Olle Andersson
Logen Idris gästfritt upplät sin vackra bostad för ett förkortat eubatmöte som
genomfördes utan ceremonier och utan sedvanliga högtidliga rituella inslag.
I stället dryftade bröderna ett antal praktiska spörsmål med anledningen av
vistelserna under långa tider på Cypern. En del goda förslag och tips framfördes och noterades tacksamt av bröderna och avslutningsvis kom man fram
till att vissa enkla mått och steg skulle komma att genomföras allt med syftet
att fånga upp ytterliga bröder som säkert finns här på ön. Kanske skulle man
finna ytterliga ett forum för druidismens utbredning.

Natten var varm då vi begav oss hemåt.
Bertil Andersson, ref
PS. Eftersom det med säkerhet finns ytterligare övervintrande bröder på
Cypern uppmanar vi dessa att de gärna kan kontakta broder Olle Andersson, Hotell Sunwing rum nr 321 eller söka honom via uppgifterna i vår
matrikel, Logen Idris.

Initiativtagare till kvällens möte har varit OÄ Kjell Eriksson logen Eos som
lagt ner en hel del arbete för att söka rätt på druidbröder i Agia Napa-om-
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SL Bardalands
ordinarie möte

Provsittning. Björn Rosencrantz, Beltain, Åke Ottosson, Guta, Tommie Albrechtsson, Doru och Gunnar Ek, Henry Hurle, provsitter en Pierce Arrow från 1919.

Den 5 april i Logen Henry Hurles tillfälliga lokaler i Karlbergsskolan, Köping
Ämbetsmän: SÄÄ Hans Rosengren, SMÄ Bertil Svensson, SSkr Lennart
Landin SSkm Börje Lantz, SM Ulf Tengbrand Tf SV. OÄ Thomas Manbo,
Henry Hurle och Tf SOÄ. ROÄ Bertil Jönsson, Doru. Närvarande ROÄ:
Thor Inge Svensson, Riddare av Omtänksamheten, Rolf Ohlsson, Riddare
av Sjöormen, stiftarbrodern och Jubelveteranen OÄ Rune Söderqvist,
Henry Hurle, anslöt till Kapitelmötet.

invigningen ”i det förvirrade mörkret” till dagens ljus vid en gemensam och
en individuell resa. Den gemensamma utgjordes av den rituellt styrda delen
av gemenskapen och den individuella av hur vi uppfattat och påverkats av
den första. Sannolikt, för att inte säga mycket troligt, har vi påverkats i positiv
riktning och utvecklats till bättre och socialare medmänniskor.
Från den fortsatta dagordningen är följande saxat ur SÄÄ´s ämbetsberättelse:
Ett nytt Druidsällskap i Stockholm instiftades högtidligt och glädjande den 5
mars 2008. Sällskapet har arton stiftarbröder och logen Idris i Strängnäs som
moderloge.
Medlemsutvecklingen under perioden 2007-2008 är stadigt ökande. Vi kan nu
ha 600 Brr som vårt mål och lämna det magiska 500-talet bakom oss. Enligt
grundlogerna finns det ett flertal intresserade som väntar. En hoppfull stjärna på
SL Bardalands himmel är det pågående arbetet med att utöka vår brödrakedja
med en ny loge i Stockholms innerstad. Besöksfrekvensen i grundlogerna är
god och jämn och vi gläds särskilt åt att nyinvigda Brr kommer regelbundet.

I typiskt Henry Hurle-väder samlades ett stort antal Bröder till SL Bardalands vårmöte i Köping. Efter, för de många tillresande, uppiggande
kaffe och smörgås inleddes OÄ-församlingen kl.0930. SÄÄ hälsade de
församlade bröderna varmt välkomna med att läsa Karin Boyes: Ja visst
gör det ont, när knoppar brista.

OÄ-graden
Till dagens reception hade kallats 12 Ringbröder, som på sedvanligt värdigt sätt förlänades OÄ-graden. Ceremonien inramades av musik:” Italien
Blue”, musik for relaxation och “What a wonderful day”.
I sitt tal till de nyblivna OÄ poängterade SÄÄ att man vid all graduppflyttning erhåller än större insikt och inflytande i vår Orden. ”Ni har nu fullt ut möjlighet att vara
med och forma vår Ordens framtid. Använd den möjligheten.”
OÄ Per-Olof Rosén, Idris, tackade på OÄ vägnar. Per-Olof liknade åren från

Ringgradsmötet...
...som följde, inleddes till musik av Stefan Nilsson och SÄÄ läste början
på Biskop Frans Mikael Franzéns Dryckesvisa: När skämtet tar ordet vid
vänskapens bord
Till reception hade kallats fyra Kapitelbröder, vilka under värdiga former
hedrades med Ringgraden. SM talade till de nyhedrade bröderna och tryckte

Nya OÄ;. Lennart Hågestam, Nils Arpi, Henry Fellhammar och Christer Englund från
logen Henry Hurle. Guy Ebrenius och Kari Aarnivaara från logen Belenos. Tomas Remmerfelt och Göran Thunström från logen Doru. Björn Källbäck, Arosia, Per-Olof Rosén,
Idris, Lennart Owenius, Beltain, samt Mikael Sinisalo från logen Kronos.

Nya ringbröder. De fyra nya R-Brr är från vänster: Håkan Winter, Guta, Tom
Pålsson, Beltain, Tommie Albrechtsson, Doru och Peter Bengtsson, Henry Hurle.
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på betydelsen och värdet av brödraringens vänskap. Ringbroder Peter Bengtsson
tackade på de fyras vägnar.

Till god musik väntar man dock gärna och efter Chitas ”New Dawn” vidtog reception av 11 Druider. SSkm framhöll i sitt tal till de nya Kapitelbröderna, att
de nu uppnått den nivå, som krävs för val till de högre posterna i grundlogen.
Björn L Andersson, Guta, tolkade brödernas tack och trodde sig känna samtligas önskan efter nya och mer ansvarfyllda uppgifter i respektive hemmaloge.

Lunch
I logen Henry Hurles ordinarie logelokal stod en läcker lunch uppdukad. Bröderna kunde dessutom njuta av vårvädret de fem minuter förflyttningen tog i
anspråk.

Följande är saxat ur den avslutande delen av programmet: SOÄ höll en
stilfull parentation över Logen Cumulus Stiftarbroder ROÄ Edvin Sundell,
Riddaren av Waterlonge.

Kapitelgraden.

OÄ Rune Söderqvist berättade om hur han räddat den vackra sal vi satt i från
”vandalisering”. 1949 skulle den gamla (1910) samrealskolan byggas om till
gymnasium. Man ville inreda ett bibliotek, kalka över de vackra väggmålningarna, spika igen ett burspråk, som fanns på ena långväggen samt även
täcka de höga fönster, som släppte in mycket ljus från var gavel. Inte bara
väggarna var målade utan även det vackert välvda taket. Broder Rune fann
en lösning. Man byggde helt sonika ett rum i rummet till stor glädje för de
makthavare, som senare rev detta ovetande om vad som fanns bakom.
Innan SÄÄ avslutade dagen med att tacka alla för deras förnämliga engagemang och insatser riktade ROÄ Rolf Ohlsson, ex auditorie, ett varmt tack
till Storlogeämbetsmännen för deras utomordentliga arbete under dagen.
För väntande bröder anordnades ett besök med guidning på Bil- och
teknikhistoriska museet där gamla bilar, båtar och motorcyklar rönte
berättigat stort intresse.
Nya kapitelbröder. Anders Andrén, Staffan Busk, Hans Carlsson, Hans Lidberg och Tommy
Lindgren från logen Belenos. Anders Blomkvist, Mats Larsson, Hans Hedbom och Staffan
Broms från logen Doru. Leif Svensson och Björn L Andersson från logen Guta.

Harald Ordell, text
Bo Asp, foto

SL Vänerland
När jag närmade mig Ulricehamn så såg jag den nya turistattraktionen, Kallbadhuset, som kommer att vara till glädje för både ortsbefolkningen och turismen,
men morgonen inbjöd ej till något bad. Det var skönt att komma in i värmen i
Logen Cynthus fina lokaler, Cynthus stod som värd för Storlogens möte och man
hälsades varmt välkommen och det bjöds på kaffe och fralla.

Från Logen Cynthus kom Uno Palm och Ola Sjöblom och från Logen Camulus
Hans Schill och Erik Doverholm och hälsades välkomna till den första SL-graden. Anders Rignell välkomnade nu samtliga bröder i sina nya grader. Mötesdeltagarna hade nu blivit 85 och så många deltagare hade SL aldrig haft tidigare.
Rekord var det också i gradgivningar, nitton stycken.

OÄ-graden

Ämbetsmannainstallation

RSSkr Per-Arne Meijgren ledde installationen och tackade de avgående ämbetsmännen och hälsade de nya välkomna i sina roller. En värdig och fin installation. Den nye SÄÄ, Dan Bergeld, avslutade dagens SL-möte som skett i E F E.

Klockan tio öppnade SÄÄ Jonny Borgström mötet och hälsade 42 bröder välkomna till dagens första möte.
Dagens recipiender i OÄ-graden; Gunnar Karlsson och Pierre Ullmark, Logen
Cynthus samt Lennart Sandberg och Håkan Skoglund från Logen Aquila. Dessa
bröder förärades OÄ-kedjan under högtidlig ritual och välkomnades in i de
äldstes krets.
OÄ-mötet fortsatte med information om vad som hänt i respektive loger under
det gågna verksamhetsåret. Sammantaget kan man säga att det varit ett gott år
för logerna. SÄÄ hade tagit fram en verksamhetsberättelse där det framkom att
en ny loge bildats i Borås, Logen Excalibur, med 23 stiftarbröder. Moderloge är
Logen Cynthus som med Göran Juntorp i spetsen framgångsrikt arbetat med
den nya logen. Ny loge i Arvika, där brödraantalet fär närvarande är 24 och
kommer att instiftas den 13 september i år. De bröder som vill besöka invigningen bör snarast anmäla sig, antalet platser är begränsat.
Medlemsutvecklingen har varit positiv med en ökning av 16 bröder. Den negativa trenden har vänts nu är det bara att jobba på. Efter denna rapport var det
dags för lunchen som för övrigt smakade förträffligt.

Efterlogen

Vid efterlogens brödramåltid deltog sjuttiosju bröder och en gemytlig och fin
stämning präglade måltiden.
SMÄ Christer Hagenberg höll talet till Fosterlandet med mottot Sverige i Tiden.
Därefter utbringades ett fyrfaldigt leve för Fosterlande och dess skål. Talet till
recipienderna höll SÄÄ Dan Bergeld och betonade viktigheten att gå på logemöten och SL-möten, det lönade sig i längden vid gradgivningar och man kände
stor tillfredsställelse med sig själv. Talet avslutades med att bröderna gratulerades till sina nya grader.
OÄ Pierre Sällfors höll tacktalet för OldÄrkarna, han hade upplevt detta under
högtidliga former och kände sig stolt att få mottaga denna grad.Ringbroderna
Torbjörn Sällfors tackade för ringgraden och talade om den fina gemenskapen,
dels i logen och dels i SL. Kort efter sitt tal fick broder Torbjörn en hälsning från
sin fadder, ROÄ Bo Caldegren som inte kunnat närvara. Hälsningen förmedlades an Göran Juntorp. Kapitelbroderna Erik Doverholm höll talet för kapitelbröderna, han nämnde bland annat att när han såg regalien tyckte han att den
var så fin och hoppades att han själv en gång skulle få en sådan.
RSSkr Per-Arne Meijgren tackade för den goda maten och den fina servicen
från Lv Sivert Germo och hans stab.
Avslutningsvis vill jag tacka för en mycket trevlig dag hos Logen Cynthus och väl
mött till nästa SL-möte som är i Borås och Logen Excalibur den 25 oktober.
Veine Karlsson

Ringgraden

De blivande ringbröderna var sex till antalet; Lars-Olof Andersson, Hans-Erik Larsson samt Karl-Johan Gollnik Logen Cynthus. Kennert Johansson logen
Taliesin samt Torbjörn Sällfors och Veine Karlsson från Logen Excalibur. Gradgivningen skedde under ritualenliga former och bröderna fick mottaga sin ordensringar. Mötesdeltagarna hade nu blivit 51 bröder.

Kapitelgraden

Nio bröder var kallade till reception; Valter Linden, Karl-Fredrik Dahlström,
Lennart Pettersson, Peter Svensson och Steve Barrehed alla från Logen Aquila.
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Clara Kyrksal ligger innanför de två stora fönsterpartierna t.v.

Eldöverlämnandet Fr.v.Ingvar Nyström (stående), Restaurangen, fr.v. Peter Lagerquist, Gunnar Jedenfelt
(stående), Birger Ståhl.
Bengt Ullberg, Roland Rydén, Kari Aarnivaara.
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Inbjudan till instiftande av loge i
Arvika med lokalinvigning.
Lördagen den 13 september 2008.

len och avslutade påpassligt nog med en dikt av Nils Ferlin som står staty alldeles utanför Ordenslokalen.
Åke Larsson, Temenos, föreslog att en skrivelse omgående skulle skickas till Ordensledningen med förslag
att instifta den nya Logen redan lördagen den 18 oktober
2008. Förslaget antogs med acklamation. Det fanns uppenbarligen en stor portion drivkraft och tillförsikt bland
de närvarande!
Vår Moderloge Idris meddelade genom TjOÄ Peter Lagerquist att man vid två tillfällen samlat in pengar till Sällskapet och att resultatet, Kr 5.650, samma dag överförts till
Sällskapets konto. Sedan kom Kari Aarnivaara, ÄÄ Belenos och bar fram en stilig gåva från hela Logen Belenos
och tillverkad av broder Rolf Johansson, en yngling(!) på
80 vårar. Ett synligt bevis på hur det Druidiska livet föryngrar, uppenbarligen både psykiskt och fysiskt!
Druidsällskapets allra första ideella inslag presenterades
sedan av P-O Rosén, Idris. Han presenterade ”Strängnästrumpetaren” Arne Lamberth och under en hisnande
historisk associationsresa lyckades Broder P-O faktiskt
med att knyta ihop Malma Kyrka - Södermanlands Regemente - Strängnäs - Gamla regementschefer och Clara
Kyrka med Trumpetaren som faktiskt sålt flera grammofonskivor i Sverige än Elvis Presley… Han är verkligen
fantastisk den gode P-O. Stort Tack !
Efter denna sköna stund i Kyrksalen bjöds en delikat måltid
i restaurangen nere i de vackra gamla källarvalven. De församlade vännerna gjorde kvällen till en osedvanligt trevlig
tillställning med sång och glam och bordsvis ”uppfunna”

Logen Aquila, Karlstad
Kjell Malm Gunnar Lindborg Jan Andersson
ÄÄ
Skr
Ordf.

På Klara Östra Kyrkogata 8, emellan Centralstationen och
Sergels Torg bara ”ett stenkast” från båda, höll Druidsällskapet i Stockholm den 7 april sitt absolut första möte.
Det är precis en sådan plats som arbetsgruppen för bildandet av en ny Loge i Stockholm har sökt. Ett absolut
villkor för att lyckas med att skapa en livskraftig Loge i
Stockholm är nämligen att ha mycket goda kommunikationer! Var man än befinner sig i Storstockholm är
det lätt och smidigt att ta sig hit. Alla T-banelinjer, tåg
eller buss, allt fungerar lika bra.
Fastigheten byggdes 1908 som Församlingshem, Pastorsexpedition, Prästbostad, Systuga mm och firar 100 år i
år. Numera är det en mötesplats för flera ordenssällskap
och drivs i regi av Ordenssällskapet W:6.
I denna vackra, traditionsrika byggnad samlades deltagarna till Druidsällskapets allra första möte. Baren nere
i de djupa källarvalven blev den naturliga första anhalten. Kanske fanns det en viss premiärnervositet hos Kassören/ Bartendern Roland Rydén men av det märktes i så
fall inte ett spår. Tvärtom fungerade det utmärkt redan
från start och de 39 bröder och vänner som under glatt
samspråk samlades fann sig omedelbart väl tillrätta.
Efter glatt mingel med bröder från olika delar av riket
blev det så dags att gå upp till den vackra och anrika Clara Kyrksal där själva mötet skulle hållas. Kyrksalen är rikt
utsmyckad, bland annat med åtta vackra fresker målade
av den kände konstnären Professor Olle Hjortzberg.
Mötet öppnades av Ordf. Ingvar Nyström, Belenos, som
hälsade välkommen. Han presenterade den fina loka-

ARVIKA
NÄSTA!

Historiskt Druid-möte
i Stockholms City

snapsvisor. Först framemot midnatt gick
de sista bröderna hem efter en innehållsrik och uppsluppet glad kväll. Vi
ser redan fram emot nästa möte i goda
vänners lag.
Många hjälpande händer samverkade till att allt fungerade så bra denna
urpremiärkväll.
Stort TACK till er alla. Visserligen sägs
det ”ingen nämnd och ingen glömd”
men jag kan inte låta bli att nämna
de tre som bar det klart tyngsta lasset
med servering och iordningställande
efter kvällen: Markku Kääriä, Tommy
Asplund (som firade sin 5:e dag som
Eu(!) och, nyinhoppad, Christer Cardestrand.
Fortsättning följer den 5 maj.
Bengt Ullberg, Sekr. & Foto P-O Rosén
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SL Västanland

möte med reception och installation
Druidgården i Göteborg.
Våren knackar på dörren, ljuset har kommit men solen och värmen väntar
vi på. Iris ÄÄ Roger Strömblad hälsar med ett soligt leende alla storlogebröder varmt välkomna till Druidgården vars luftiga entré färdigställts precis
till detta möte.

inga pengar försvann i administrationen. De medverkade till hjälp för
skolgång av 60 barn, upprustning av hygienstandard och i ett tandvårdsprojekt. Intresserade kan vända sig till Bertil Börjesson.

Installation av nya ämbetsmän i SL.

Druidgården gästas denna dag av 6 ROÄ, 39 OÄ, 9 Ring-, och 10 Kapitelbröder. I spetsen för denna lysande församling står RSÄÄ Björn Cedergren och
RSM Sven Holger Johansson, storlogens samtliga tjänstemän med SOÄ Bo
Lilljegren och ytterligare två riddare Bo Caldegren och Runo Kadeståhl.

Reception i OÄ-graden
Ritualenligt invigs 6 nya Oldärkar i en högstämd och vacker cermoni
, som genomförs av de välförfarna storlogeämbetsmännen. SMÄ Håkan
Ekman håller tal för de nya OÄ. Han framhåller den druidiska andan
med sann människokärlek och brödravård.

Storlogen Västanlands tjänstemän avgick och nya storlogeämbetsmän installerades av RSÄÄ med hjälp av RSM och de två närvarande riddarna.
SÄÄ Bertil Svennson ersattes av Göran Henriksson, SM, SMÄ Göran Ekman omvaldes SSkm. Kurt Gyllhed ersattes av Bertil Börjesson, SSkr Jan Winhroth ersattes av Roger Strömblad, SM Göran Henriksson ersattes av Jan Winroth. SV Dan
Feldt ersattes av Dick Olofsson SOÄ Bo Lilljegren ersattes av Bertil Svensson.
Avgående tjänstemän avtackades och tillträdande påmindes om sitt viktiga värv och önskades Lycka till. Exregalier tilldelades, Bertil Svensson
Kurt Gyllhed Dan Feldt Göran Henriksson.

De nya oldärkarna Gunnar Arvidsgård, Jack Hagström, och Lasse Nilsson
från logen Iris, Ulf Andersson från logen Manannán, Bo Oskarsson från
logen Lir och Rolf Waldner från logen Sefir intager sedan sina platser i logen
där ytterligare beslut fattas. Verksamhetsberättelsen föredrogs av SÄÄ Bertil
Svensson. Han konstaterade att i SL finns nu 275 bröder, att 5 bröder avlidit
under året och att brödravård och nyrekrytering behöver intensifieras. Verksamhetsberättelsen godkändes och mötet avslutades i E.F.E.

I efterlogen med en utsökt trerätters meny talade.
SÄÄ Göran Henriksson hälsade tillsammans med dagens värd SSkr Roger
Strömblad gästerna välkomna till bords. Tal till fosterlandet hölls av Bertil
Börjesson som påminde om Hallands väsentliga del i den svenska historian
- i freden i Roskilde tvingades danskarna att avträda Skåne, Blekinge, Halland och Bohuslän dvs. Storlogen Västanlands område.

Under lunchen visade RSÄÄ Björn Cederberg en film om bilrally, där han
deltagit tillsammans med den välkända rallyföraren Stig Blomqvist.

Reception i Ringgraden

Tal till alla recipiender hölls av SÄÄ Göran Henriksson, som uppmanade
bröderna att förmedla druidiska kunskaper till yngre bröder.

SÄÄ Bertil Svensson med hjälp av erfarna ämbetsmän genomförde skickligt
och högtidligt den fina ritualen. Ringgraden utdelades sedan till bröderna
Curt-Göran Bohlin, Mats Ulmestrand, Lars Berntsson från logen Sefir, samt
till Magnus Liedholm, och Hans Wikman från logen Iris. Ritualen ackompanjerades av stämningsfull musik av Bo Alderstigoch sång av Bo Jonsson.

RSÄÄ Björn Cederberg tackade för de fina arrangemangen RSM tackade
för den goda maten. Avgående SOÄ Bo Lilljegren tackade för sina 16 år som
tjänsteman och lyckönskade nya unga krafter liksom att han önskade den
annalkande våren välkommen.
Rolf Eriksson, Bengt Svensson

Utskott för Ordens utbredning valdes. Målsättningen för antal bröder under
2007 hade satts till 4800 och det konstaterades att idag finns 4835 bröder.

En annons i
Svensk Druid-Tidning
är aldrig fel.
Den lönar sig alltid!

Reception i Kapitelgraden.				
SÄÄ Bertil Svensson öppnade sammankomsten med att deklamera om våren och dess ljus. Kapitelgraden gavs till bröderna Gunnar Andersson, Gert
Severinsson från logen Lir, samt till Thomas Sahlmén och Bo Zachrisson
från logen Iris.
OÄ Bertil Börjesson från Lir talade om välgörenhet i form av fadderbarnverksamhet. Han hade kontakt med fransk grupp för hjälpverksamhet,
som utfördes genom personlig kontakt med de hjälpbehövande varför
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ÄMBET
2008Logen Stella Polaris, Druidvillan, Trelleborg
Fr.v. Iv Per-Axel Persson, Ark Kenneth Eneroth, Skm Sven Olsson, TjOÄ Hans Hellman,
Yv Bo Ståhl, LV Ulf Ingvarsson, ÄÄ Ingemar Granelli, Skr Holger Sverin, MÄ Richard
Åström, M Christian Nilsson och Org Gösta Gahne.

Logen Stonehenge, Östergatan 38, Hässleholm

Logen Henry Hurle, Åkerbovägen 1e, Köping

Org. Evert Storm, Iv. Ingemar Knutsson, Lv. Jörgen Svensson, MÄ. Peter Lundh, ÄÄ. Johny Sittande från v: Henry Fellhammar Skm, Rolf Nilsson, ÄÄ, Anders Peterson Tj OÄ,
Nilsson, Yv. Joakim Tillberg, TjOÄ. Bengt Danielsson. Bakre raden: Skm. Gunnar Gunnar Ek MÄ, och Paul Söderlund Skr. Stående från v: Thomas Kvarnström M, Nils
Lövstrand, M. Jan Andersson, Skr. Daniel Hultman,
Arpi Yv och Gunnar Eklund, Iv.

Logen Taranis, Grytnäs Herrgård, Kalix
Övre från v: Carl-Gustav Fornelid Org, Axel Rönnkvist Iv, Alf Säker M, Jan-Erik Gustavsson Skr, Lars Lundbäck Skm. Nedre från v: Bertil Blomdahl MÄ, Jan-Olov Nilsson ÄÄ
,Hans-Olov Gustavsson TjOÄ, Roger Åkerström Lv.
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Logen Alir, Rådhusgatan 3, Söderhamn
Stående från v: Ark Christer Thörnros, Skr Torkel Nygren, Skm Mats Hedman, Lv Per
Sköld, M Urban Söderberg, Iv Magnus Eriksson. Sittande från v: Org Erik Björk, ÄÄ Per
Olov Persson, MÄ Morgan Brodin, TjOÄ John Larsson
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TSMÄN
-2010

Logen Mimer, Västergatan 3, Malmö
Stående från v: Mats Svensson Yv, Anders Ranemyr Iv, Göran Svensson Org, Tommy Johansson TjOÄ, Tommy Wihlborg Lv, Jan mårtensson M. Sittande från v: Ove Johansson Skm, Karsten Klinteberg ÄÄ, Kenneth Svensson MÄ.

Logen Fingal, Liljegatan, Hörby

Logen Karlavagnen, Köpmansgatan 46, Sundsvall

Sitt.fr.v. Skm Thomas Stenlundh, MÄ Kjell-Erik Håkansson, ÄÄ Ola Lundh, TjOÄ Bengt Stående från v: Yv Anders Franzon, M och Ark  Nils Persson, Lv Jimmy Fondelius, Skm
Carlsson, M Conny Ekström. St.fr.v. Skr Christer Lindblad, Yv Christer Andersson, Iv Sten Guy Johansson, Iv Stefan Bergström, Org Pär Melander. Sittande från v: MÄ Lars Sellén, ÄÄ Lennart Broman, Skr Rolf Granqvist.
Andersson, Ark Leif Larsson, Lv Görgen Fridolf, Org Bengt Ekstrand infälld.

Logen Värend, Norregatan 17, Växjö
Stående från v: Lv Bror Wiegandt, Yv Lars Wennerstål, M Anders Rendell, Iv Lars Alvén, Skr Arne Lundgren, Org Anders Johansson. Sittande från v: MÄ Lars Magnusson,
TjOÄ Ulf Svensson, ÄÄ Hans Eric Svensson, Skr Pontus Sannéus

Logen Avalon, Druidvillan, Älmhult
Övre från v: Yv Göran Dahlqvist, Iv Olle Ring, Org Michael Håkansson, Ark Tommy
Lööf. Nedre från v: Skr Alf Carlsson, ÄÄ Jan Isaksson, Skm Björn Hornestedt, M Ulf
Andersson.
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SL Folkungaland
Äntligen är det dags för ett möte i Storlogen Folkungaland och det är
trevligt att ha något att se fram emot.

RSÄÄ Björn Cederberg framförde tack för maten och aldrig hade väl jag
hört så många namn på ursäkter för att ta en snaps, mycket trevligt.

Vår SL värd var på plats tidigt för att ordna frukost till SL ämbetsmännen
och förbereda för 70 tillresta bröder, sannerligen ingen liten arbetsinsats
och när man dessutom vet att det kommer över 80 bröder till kvällens
brödramåltid då vill det till att man är uppe med tuppen.

När de små timmarna började närma sig så kände man att det hade varit
en lång dag med mycket trevlig samvaro med bröder från alla loger inom
Storlogen Folkungaland och ämbetsmännen från Riksstorlogen och så
hade vi fått nya Ämbetsmän som skall föra traditionen vidare. Det kanske
kändes lite extra för de som avgår efter många år som ämbetsman jag
tänkte närmast på ROÄ Hans G von Wowern som har varit ämbetsman i
Storlogen i 12 år samt SOÄ i 4 år, det är många år i Druidisk gärning, vi
tackar.

Vid 7.30 kommer den första av SL ämbetsmännen och det är vår SÄÄ, han kanske är lite spänd idag då det är hans sista möte som SÄÄ, ja åren går fort. En efter
en kommer de och snart är frukosten slut och ämbetsmännen går för att träna
och vi i festlighetsutskottet börjar med förberedelserna för lunchen. Lunchen
har serverats till över 70 bröder och OÄ församlingen är i gång i Lunden.

Nu ser vi fram emot nästa SL möte i Norrköping till hösten.
Sammanfatting av dagen A-man.

Ringbroder Tomas Wenell från Logen Camulus i Skövde var den enda
som förlänas den höga OÄ graden, det hade inte stämt med datumen för
honom i den egna SL Värnerland och då är han ju mycket välkommen hit,
talet till recipienten hölls av OÄ Niklas Larsson från Logen Triton.
I ringgraden var det 11 kapitelbröder som hedras med den mycket fina
ringen, därefter kaffe paus, sorlet stiger och alla verkar trivas, talet till
recipienterna hölls av OÄ Magnus Dahlström Logen Capella.
Kapitelgraden hade kallat 14 bröder som skall bli goda bröder i SL, talet
till recipienterna hölls av Ringbroder Claes Bolin Logen Nerevs. Efter en
kort paus i Kapitelgradens sista del började den högtidliga akten med att
installera nya ämbetsmän i SL för en period av 4 år.
RSÄÄ Björn Cederberg med bistånd av RSMÄ Bo Gunnar Ledin, RSOÄ Jan
Peterzén och ROÄ Lennart Karlsson utförde detta på ett mycket värdigt
och stilfullt sätt.
Dagens möten samlade 113 bröder vilket är det största antalet bröder
vi har varit någon gång. Brödramåltiden hade samlat 83 bröder, det var
med andra ord locket på lite väl.
Talet till Fosterlandet hölls av Kapitelbroder Orvar Finnström Logen
Neptunus och talet till Orden och Logena hölls av Kapitelbroder John
Johansson Logen Nerevs.
Avgående SÄÄ Sigurd Lövmo tackade sina avgående ämbetsmän och medhjälpare på ett synnerligen trevligt sätt, med en hälsning på vers tackade
han alla med små episoder som hade hänt under ämbetstiden.
Vår avgående Organist tog fram sin nyckelharpa och underhöll med
mycket trevlig musik.
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Landet runt
Ytterligare härlig musik framfördes under kvällen av bröderna Kjell och
Bo-Ingvar Olsson. Talet till recipienterna hölls av SSkm Kjel-Arne Nilsson och svarstalet av Mikael Malmgren. OÄ Roland Fransson tackade
också för sin del och menade att 25 år går så fort .

1 Logen Ad Astra, Malmö

MÄ Kerry Mattson delade ut blommor till recipienterna och uppmanade
dem att besöka Logen ofta. Även de nya veteranerna fick blommor. RSV
Göran Lundgren tackade Logen Ad Astra såsom gästande broder och menade att den fina och högtidliga kvällen var minnesvärd för oss alla.

Eubatmöte med reception den 18 mars
Vår Loge hade kallat oss till reception i Eubatgraden då vi skulle välkomna
bröderna Mikael Malmgren, Patrik Askelund och Stefan Kamensky
och till vår Loge. M Björn Stigborg fick stampa i extra på dörren till Lunden
för att få ordning på alla bröder som var ”snackesamma”. Snart blev det dock
ordning i ledet och M kunde värdigt intåga in med alla frackklädda bröder.

Eubatmöte med ämbetsmannainstallation 1 april
Nej, det är inget aprilskämt utan ett extra långt möte i Lunden som slutade
först klockan 21:15. Många ärende stod på dagordningen. ÄÄ Evert Persson
hälsade 36 Brr välkomna och nästan beklagade att denna afton skulla vara
hans sista om ordinarie ÄÄ. Strax därpå meddelade ÄÄ installation varefter SL
Sydborgens ämbetsmän inträdde och förrättade högtidligt invigning av ÄM för
Logen Ad Astra åren 2008-2010. Såsom ersättare installerades av SL Sydborgen
OÄ:arna Karl-Axel Axelsson, Lars Grefmar, Erkki Johansson, Jan-Åke Larsson
och Bengt Thulin. Därefter musik med ROÄ Kjell Olsson piano och OÄ Milos
Kalla fiol.

Strax inne i Lunden
meddelade ÄÄ Evert
Persson att reception skulle företas
och anmodade beredande brodern,
OÄ Bo Malmgren, att
tillsammans med
ledsagarna fullgöra
sina plikter inför
receptionen.

Nyinstallerade ÄÄ Kerry
Mattsson kunde sedan
installera sina och MÄ:s
barder samt Lv Thomas
Egerstad, organist Milos
Kalla och Ark Uno jönsson.
Sydborgens ÄM knackade
åter på dörren och inträdde
för att utdela exregalier till
Alf Arvstam, Göran Palmé,
Kerry Mattsson och Evert
Persson. Sedan vidtog utdelning av stjärntecken till Evert Persson, Mårten Zetterman och Rolf
Persson.

Den genomfördes av
logens ämbetsmän
enligt tradition på ett högtidligt sätt varefter bröderna ROÄ Kjell Olsson och OÄ
Bo-Ingvar spelade ”Nu har jag fått den jag vill ha” av Olle Adolphson.
När recipienterna hade satt sig på anvisade platser i Lunden, var det dags
för Storlogen Sydborgens ämbetsmän att inträda och utdela veterantecken
till seniorbröderna OÄ Alf Arvstam och till OÄ Roland Fransson.
Det märktes tydligt att Sydborgens
ämbetsmän: SÄÄ
Lars-Åke Sevborn,
SMÄ Lars Grefmar
och SSKm KjellArne Nilsson har
fin rutin i detta
ämbetsmanautövandet. Logen Ad
Astras tf Skr JanÅke Larsson uppmanades att läsa
utdrag ur Logens protokoll den 8 februari 1983, då dessa seniorbröder
intogs i vår Loge. Därefter under pianoackompanjemang sjöng OÄ Rune
Rosell ”Tonerna” av Sjöberg. Mera musik blev det senare under ideella
inslaget, då bröderna Olsson spelade ”Ave Maria” av Bach.

I efterlogen och matsalen smakade förrätten melon och skinka med sallad på
rostat bröd extra gott efter ett så långt möte. Talet till fosterlandet hölls av ÄÄ
Kerry Mattsson. Därvid gjorde han bl a en historisk tillbakablick på Riksbanken. En nyhet för mig som referent, var att Carl Michel Bellman också jobbat en
tid på Riksbanken, dvs fosterlandsbanken och att han 1760 tillnyåret skrev en
hyllningsdikt till dess bankfullmäktige.
Traditionsenligt följde sedan ett skål för vårt fosterland och därefter sjöng vi
samfällt vår nationalsång. Varmrätten kungsflundra med vackert dekorerade
tillbehör passade väldigt bra så här sent på lvällen. SSkm Kjell-Arne Nilsson
uppmanade stjärnteckenmottagarna resa sig upp för att säga några vackra ord
till dem. Detta besvarades av Evert Persson som också passade på att tacka alla
ÄM, Lv, musikanter, handbarder och ersättare under hans tid såsom ÄÄ. Ett
speciellt tack riktade han till RSV Göran Lundgren som ofta besökt Ad Astra och
gett goda råd samt ett tack till Storlogens ämbetsmän. Broder Björn Torstensen
som fyllt 60 år i mars, men som då seglade på Nordsjön, blev uppvaktad och
överraskad av den lite sena uppvaktningen. SÄÄ Lars-Åke Sävborn tackade för
mat och underhållning. Efterlogens musikaliska inslag var piano och fiol med
ROÄ Kjell Olsson och OÄ Milos Kalla som spelade bl a ”Im Prater blûhn wieder
die Bäume (Robert Stoltz) och Jo Knûmann: Russisc”.

Det känndes härligt att tillsammans med 43 bröder inta den festliga matsalen, festklädda som vi alla var, då förrätten doftande på assietterna och där
fanns vackert dukade bord med vårblommor. Snart nog, efter första skålen
för brödraskapet, var det tid för OÄ Jan-Åke Larsson att hålla talet till fosterlandet. Därvid berörda han bl a hur många imigrantsvenskar i USA för
100 år sedan, längtade till vårt kära fosterland Sverige och att sången ”Hälsa dem där hemma” blev nästan deras nya nationalsång. Därefter blev det
skål för fosterlandet och sång av OÄ Rune Rosell Stenhammars ”Sverige”.

En fin början på loge-åren 2008-2010!
Text: Erkki johansson
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Storlogen Sydbo

SOÄ C Henriksson, RSSkr P-A Meijgren, SÄÄ L-Å Sevborn, RSV G Lundgren • SSkr A Eriksson flankeras av SSkr U Liljegren och SÄÄ B Lindén, SL Sunnanland • RSSkm Kurt Lykke Nie

Söndagen den 13 april, våren i annalkande. En solig
dag då brr. vägrar låta sig störas av långhåriga gräsmattors tysta pockande om uppmärksamhet. Istället klär de sig glatt i frack för att tillbringa dagen i
Lunden, ostörda av den yttre världen.

OÄ-graden
Kl. 11.00 inledde SOÄ Christer Henriksson dagens
första möte, OÄ-graden. Storlogeämbetsmännen som,
förutom SOÄ Christer Henriksson, bestod av SÄÄ LarsÅke Sevborn, SSkr Anders Eriksson, SSkm Kjell-Arne
Nilsson och SV Ronny Holmgren. SM Mats Månsson
befann sig på resa, varför några rockader var nödvändiga. SMÄ Lars Grefmar tjänstgjorde för dagen som SM
och som SMÄ tjänstgjorde ROÄ Lars Larson.

görelse om denna, kommer att framföras vid ett
senare tillfälle.

Ringgraden
Efter lunchen, bestående av fiskgratäng, var det
dags för reception i ringgraden. Inne i Lunden
hälsade SÄÄ Lars-Åke Sevborn nytillkomna bröder varmt välkomna och strax efter ledsagade SM

inträdde i Lunden de sex recipienderna till den
stundande gradgivningen. Kallade var: Anders
Ranemyr från Mimer, Sten-Åke Ljung och
Milos Kalla från Ad Astra, Mattias Hildebrand och Ebbe Jönsson från Vasa samt
Fredrik Gran från Hesperus. Efter den föreskrivna ritualen för erhållandet av kapitelgraden,
bekläddes de nya kapitelbröderna med den gyllene triangeln.
SOÄ Christer Henriksson meddelade att två länkar i vår brödrakedja brustit. Curt Ohlsson, Wales och ROÄ Edvin Sundell, Camulus. Bröderna
hedrade de bortgångna med en tyst minut. SOÄ
Christer Henriksson läste dikter av bl.a. Pär Lagerkvist och Bo Setterlind. Från orgelläktaren
framförde musikerna ”Ave Maria” av Schubert.

SÄÄ öppnade dagens möte och hälsade samtliga bröder
varmt välkomna. Särskilt vände han sig sig till gästen
från danska RSL, RSSkm Kurt Lykke Nielsen och gästerna från vår egen RSL som bestod av RSSkr Per-Arne
Meijgren och RSV Göran Lundgren. Ett varmt välkomnande fick även Storlogerna Sunnanlands och Selandias representanter samt de gästande ROÄ. Även dagens
musiker, OÄ Rune Rosell, ROÄ Kjell Olsson och Milos

Under punkten, ”Ordens bästa”, framfördes hälsningar från de gästande storlogerepresentanterna.
SMÄ, kunde bl.a. informera om Druidordens målsättning, att uppnå 4800 brr innan 2008 års utgång,
har uppnåtts med råge.
in dagens ringgradsrecipiender, Björn Stigborg
och Bo Nilsson, båda från Ad Astra. Den stilfulla ritualen beledsagades med musik; E. Carosios
”Ritorna”.

Kapitelgraden
Efter en kort paus samlades åter bröderna för
möte i kapitelgraden. SÄÄ hälsade nytillkomna
bröder varmt välkomna. Under vacker musik

Enligt RSSkr Per-Arne Meijgren, föredömligt uppdaterad, är vi just nu 4852 brr. Han kunde dessutom komplettera informationen med att berätta om
en ny Stockholmsloge som förhoppningsvis instiftas
redan i höst. Moderloge är logen Idris från Bardaland. Men det är inte bara nya brr. som gäller! Lika
viktigt är att behålla befintliga brr. i gemenskapen.
Under ideellt framfördes från orgelläktaren ”Memory” med Milos Kalla på violin.
Efter att delgivit de närvarande brr
tidpunkten för nästa storlogemöte,
den 16 november 2008, avslutades
mötet med 60 närvarande brr.

Efterlogen
Kalla välkomnades särskilt. Därefter inträdde i Lunden
dagens tre recipiender, Tommy Johansson och Kjell
Ranemyr från Mimer samt Carl-Gösta Hall från
Hesperus för att föräras med OÄ-kedjan. Efter den högtidliga ritualen hälsades de välkomna i de äldstes krets.
Musikerna framförde ”Panis Angelicus”.

Wales logevärd, Ulf Nordblad,
kunde efter en halvtimmas minglande bjuda till bords och frestade
med laxtoast som förrätt och med
fläskfilé och råstekt potatis som
huvudrätt. SÄÄ Lars-Åke Sevborn
hälsade brr. välkomna till bords
och önskade de närvarande en
trevlig samvaro i efterlogen.

SÄÄ beklagade att SL Sydborgens ämbetsberättelse
befann sig på - oåtkomlig plats och lovade att redo-

16

Svensk Druid-Tidning

Nr 5 maj 2008

orgen

2 Logen Stella Polaris, Trelleborg
Tre nya Eubater i Logen Stella Polaris

Vid eubatmötet den
20 mars, i närvaro
av 47 bröder invigdes 3 nya bröder i vår
loge. ÄÄ Hans Hellman påpekade i sitt
tal till recipienderna
hur viktigt det är att
vara flitiga besökare.
Nyinvigde brodern
Dick Söderling tackade för den högtidliga
Fr v: Dick Söderling, Håkan Andersson och Sven-Ingvar Hallgren.
invigningen och i sitt
tal för alla 3 recipienderna lovade att göra sitt bästa. Talet till fosterlandet
hölls med bravur av Organist Gösta Gahne. RSV Göran Lundgren tackade
för maten och påminde om Stella Polaris högklassiga FU. De musikaliska
inslagen var av hög klass. OÄ Rune Rosell och ROÄ Kjell Olsson avtackades med blommor och vältjänta applåder.

elsen, danska RSL och SSkm K-A Nilsson • Alerta hjälpare i nöden från Logen Wasa

SOÄ Christer Henriksson, höll talet till fosterlandet. I ett historiskt perspektiv
ledsagade han brr., från vikingatid, via den krigiska stormaktstiden och fram
till den roll Sverige idag har som en ledande nation, vad gäller miljöarbete.
Efter de svenska och danska nationalsångerna, framförde Rune Rosell och
Kjell Olsson, Stenhammars ”Sverige”. Musikerna, Milos och Kjell, framförde
även - eller snarare exploderade - i en czardas som höjde temperaturen ytterligare ett par grader. Vilket par!

Bardgradgivning 3 april

Nyblivne OÄ, Carl-Gösta Hall, höll svarstalet från recipienderna. Han valde att
använda backspegeln för att ge en historisk återblick och ge en bild om hur
logearbetet lyckats berika hans liv och vardag. Ett särskilt tack till den egna
Logen, Hesperus, framfördes också.
Med hjälp av Kjell Olsson på piano, framförde sedan Rune Rosell ”Den första
gång jag såg dig” av Birger Sjöberg.
Tj SM Lars Grefmar knackade sedan försynt på sin gonggong. Som vardande
säkerhetsnisse i sin civila vardag, vill han ha full kontroll på det mesta. Följaktligen är han också fullt uppdaterad om gästernas persondata och kunde med
klädsam förtjusning upplysa brr. om, att SSkr Fleming Poulsen från Selandia, faktiskt fyllde år denna dag. Br. Fleming fick en välförtjänt applåd för
sitt goda omdöme när han nu valde att fira födelsedagen hos Sydborgen och sina svenska brr. istället för i hemmet, ”på andra sidan spången”. Detta
beslut fick samtliga brr. att stå upp och sjunga ”Ja
må han leva”. Fleming, som är en MYCKET flitig besökare i Druidhuset, (han kommer tillbaka, redan
nästföljande vecka), borde nog fixa en övernattningslägenhet i Malmö.

Efter en högtidlig gradgivning med ett förträffligt Bardaspel, samlades bröderna vid fina honnörsdukade bord. 13 bröder hade äran att stiga upp i
denna grad. Lunden och efterlogen var välfylld denna dag med hela 83 välklädda bröder. Talen avlöste varandra. M Christian Nilsson höll ett intressant tal till Fosterlandet. RSV Göran Lundgren uttryckte sin uppskattning
för Stella Polaris FU och särskilt för på det eleganta sätt man serverade
vinet. Kjell Olsson och Rune Rosell svarade för musikunderhållningen.
Text och Foto: Ingemar Granelli

SÄÄ Lars-Åke Sevborn samlade in blombuketter från
borden och med hjälp av SM delades de ut till särskilt
förtjänstfulla brr. Musikerna; Kjell Olsson, ”HSB”,
(Han Som Bestämmer på orgelläktaren), ”Sångfågeln från Hyby” Rune Rosell och Sydborgens och Ad Astras egen ”Paganini”,
violinvirtuosen Milos Kalla, avtackades för sina fina insatser, både i Lunden och
i matsalen. Enligt SÄÄ:s uppfattning, hade Milos Kalla, en av dagens recipiender,
redan hållit ett extra ”tacktal”. Dock inte verbalt, utan som den mästare han är,
använde han ett mycket finare instrument - sin violin! Även ROÄ Lars Larson,
”Räddaren i nöden”, avtackades för att ryckt in som SMÄ.

4 Logen Amici, Landskrona
Eubatmöte 1 april
Denna speciella dag hade ÄÄ Christer Persson glädjen att hälsa välkommen till ett 20-talet brr och kunde konstatera att bland dessa fanns 5
Eubater. Det har vi inte varit så bortskämda med de senaste många åren.
Dessutom har vi på gång ytterligare ett femtal recepiender till hösten.

En stund senare reste sig RSSkr Per-Arne Meijgren. Han framförde sitt tack till
Sydborgen för de stilfulla ritualerna i Lunden och ett varmt tack till FU för sitt
arbete med efterlogen. Han framförde också en förhoppning om, att kunna njuta
av Sydborgens musiker vid det stundande Riksmötet i Östersund. Helt klart en
uppfattning som delades av brr., att döma av applåderna.

I efterlogen njöt vi av god mat och fick oss en riktig ”Snackeafton”, det
har vi inte haft på länge. Ett litet lotteri skänkte också lite glädje i varje
fall till de lyckliga vinnarna.

Efter denna väl genomförda dag, skildes brr med inställningen, att mötas igen
den 16 november 2008 – nästa storlogemöte!
Bosse Månsson.

Återigen en trevlig och avkopplande afton i god brödragemenskap och i
vår goda ”Amici-anda”.
Ulf L
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7 Logen Vasa, Malmö
Druidiskt världsrekord ?
Att vid gradgivning inviga 2 nya Brr i Orden är inget ovanligt.
Att tilldela Stjärntecken för 9 införda Brr i Orden är ovanligt.
Att närvara vid 600 möten av 600 möjliga är unikt, Världsrekord?

Losje Fjølnir
10 års jubileumsfest &
Etablering av Storlosje på Island
10. – 11. Oktober 2008
Som tidligere annonsert vil det skje to store begivenheter i Druidenes historie på Island denne høsten, nærmere bestemt den 10. – 11. oktober.
Samtidig som Losje Fjølnir feirer 10 års jubileum, blir det etablert Storlosje nummer 10 i FGDO.
Vi i Losje Fjølnir er stolte av å ha fått denne enestående anledningen til
å arrangere etableringsmøte for Storlosje på Island samtidig med vårt
10 års jubileum, vi vil gjøre vårt beste for at dette blir en minneverdig
begivenhet.

Övre fr v: Ny Br Evert Andersson, ÄÄ Thomas Servin, Ny Brr Petter lindquist
Sittande fr v: SM Mats Månsson, SÄÄ Lars-Åke Sevborn, SSkm Kjell-Arne Nilsson.

Slik det fremgår av programmet vil det bli mange aktiviteter og
god anledning til å bruke tid sammen med ektefelle og bli bedre
kjent med brødre på Island, - samt Islandsk kultur og historie.
Vi forventer stort innrykk av brødre, hovedsakelig fra Norge, men
også fra de andre nordiske land og muligens Tyskland. Allerede
tyder det på såpass stor deltakelse at våre lokaler er sprengt og
møtene og jubileumsmiddagen vil derfor bli avholdt i Frimurerenes ærverdige lokaler nær sentrum av Reykjavik.

Vid högtidsmötet den 20 mars invigdes Brr Evert Andersson och Petter
Lindquist, under som sig bör, högtidliga former. Därefter tilldelades Br Johannes Feldhoff Stjärntecken som bevis på goda Druidiska gärningar, då
han hitintills har infört 9 Brr i Orden, varav 5 uppnått Druidgraden. Detta
torde vara ovanligt.
Efter mötet i Lunden intog Brr festsalen med den som vanligt festligt dukade taffeln. Det serverades som förrätt västerbottenost med tillbehör. Vår
gourmet Br Elov Blom utbrast: ”Detta är den godaste entré, jag någonsin
ätit.” Därefter varmrätt Black and White och som dessert chokladmousse
med färska bär. En välkomponerad måltid, som passade bra denna kväll.

Program:
Torsdag 9. Okt. Ved ankomst blir det arrangert tur til den Blå La-		
		
gune, - for de som måtte ønske det
20:00 Åpent hus i Druidernes hus - Sídumúli 1 Reykjavík og alle er velkomne

Efter högtids- och tacktal i rad kallade ÄÄ Thomas Servin Br Ingvar
Anderberg till sig och
berättade, att Br Ingvar
denna dag hade varit på
600 möten i egen loge av
600 möjliga samt en hel
del besök hos andra Loger och Storloger. Kanske ett världsrekord i
Druidiskt sammanhang.

Fredag 10. Okt. 10:00 Tur til Gullfoss – Geysir – Thingvellir
		
Eftermiddag: Tur i Laugar SPA
20:00 Etablering av Storlosje på Island - IV grads møte Avholdes i Frimu-		
		
rerhuset i Reykjavik
20:00 For de som ikke kan delta på etableringsmøtet er det åpent hus i Drui		
denes hus – Sìdumuli 1, alle er velkomne
Lördag 11. Okt.
		
		
		
		

11:00 Omvisning i Nasjonal Historisk Museum
16:00 Jubileums möte; Fjölnir 10 år – I. grads møte
Avholdes i Frimurerhuset
19:00 Jubileums middag med damer
Avholdes i Frimurerhuset

Ur ÄÄ:s hand erhöll han
ett väl inslaget paket, vars innehåll skulle påminna om logen Vasa. Br Ingvar
förklarade, att han pg av en förstående hustru och en bra arbetsgivare under
31½ år haft möjlighet att låta logemötena förgylla sitt liv.

Söndag 12. Okt. 12:00 Blå Lagune eller besøk på noen av byens 		
		
kunstutstillinger anbefales

Påmelding: fjolnir.10@gmail.com		
NB! - Siste påmeldingsdato er 15. Sept.

En minnesvärd kväll var till ända. De yngre Brr hade förhoppningsvis blivit
stimulerade att följa Brr Johannes och Ingvars föredömliga handlingar och
alla skildes åt i E F E vid midnattstimman.

Kontakter: Thorstein Hreggvidsson, Tele: +354-896-9552
			
Tele: + 47-90127490
Jóhann Bogason, Tele: +354-863-1701
Eggert Bjarnason, Tele: +354-864-3789
Alle priser er i islandske kroner, med forbehold om endringer

Vid pennan, Kjell Clarin, Skriftförare

Glöm ej skicka med foto!

Intresserad? Kontakta din loges skrivare
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9 Logen Merlin, Karlskrona
Eu-möte med installation den 29/3
Kvällen inleddes med en förkortad Druid-stämma där två nya bröder balloterades och de kommer att recipiera vid vårt Eu-möte i april. Därefter
kunde ÄÄ Kurt Olsson hälsa ett 40-tal bröder välkomna till kvällens höjdpunkt, eubatmöte med installation.
Det var SÄÄ Rolf Mattsson, SMÄ Thor Johansson och SV Peter Sunnanek som genomförde en mycket fin och stämningsfull installation av de valda ämbetsmännen. Dessa var: ÄÄ Kurt Olsson, MÄ Michael Lundström, Skr Magnus Hansson,
Skm Kurt-Ivan Sonatin, M Dennis Larsson, Iv Nils Widenfors och Yv Karl-Eric
Andersson. Som av storlogen utsedd OÄ installerades Mikael Wirbrand.

ÄÄ Lars-Olof Andersson riktade ett varmt tack till alla som medverkat vid SL mötet i våra lokaler. Det kan visa sig vara det mest välbesökta SL mötet på mycket
länge, allt genomfört på ett utmärkt sätt. Ämbetsmannakåren var denna afton
beklädda med nytillverkade kappor och för sponsringen av dessa riktade ÄÄ
ett stort tack till brr Lars Åke Dahlström, Arne Westman och Anders Regnell. En
positiv överraskning för oss som inte ens visste om att de var på gång.

Efter installationen följde teckenutdelning. Br.
Bengt Aghed fick mottaga veterantecknet för
25 års medlemskap.
Stjärntecknet delades ut
till brr. Lennart Lilja och
Kurt Olsson. Slutligen erhöll brr. Claes Heimfors,
Lennart Lilja och Göran
Mårtensson exregalien.
Under punkten idéellt
läste br. Karl-Eric AnNyblivne veteranen Bengt Aghed med sin fadder dersson vårdikten ” Intet
jubelveteran Rutger Jarlenfors.
är som väntans tider” av
Karlfeldt och samtidigt spelade organisten br. Anders Welltén ”Våren” av Grieg.

SM Håkan Johansson framförde SL Vänerlands tack för ett mycket fint arbete med tidigare nämnda SL möte. Tre yngre brr ryckte in som serveringshjälp och br Kenneth Henningsson framförde ett förslag av ekonomisk
natur som berör detta och ÄÄ lovade att ÄK skulle ta till sig förslaget.
ÄÄ Veine Karlsson framförde hälsningar från Borås och välkomnade brr till
deras kommande möten. Logen Camulus representant Ove Karlsson hälsade
från brr i Skövde och Camulus. Br Kalle Johansson påminde än en gång om
Druidmarschen den 6/9. Br Jan-Åke Claesson hälsade brr välkomna till en
”konkurrent” till Doppingarna, kallad Istapparna, som på fredagsmorgnar
badar i Kallbadhuset. Tid 06.00. I efterlogen bjöd LV Sivert Germo och det nya
arbetsutskottet till BM. Br MÄ talade till fosterlandet och uppehöll sig kring
rättigheter och skyldigheter med hänsyn till allemansrätten. Br ÄÄ talade
till recipienterna och gratulerade logerna till de nya druiderna. Br Tobias
Westman förde de nya druidernas talan. Två ”farsor” hade denna kväll speciell anledning att känna sig extra stolta då deras ättlingar denna kväll blev
druider. Brr Håkan Johansson och Arne Westman intygade båda att det var en
speciell kväll med stora känslor och ståpäls över hela kroppen.

Vid efterlogen serverades en mycket välsmakande supé. Skr. Magnus
Hansson höll talet till fosterlandet. Han läste en text av Carl David af
Wirsén ”Hemlandet”. Tal den nyblivne veteranen hölls av br. jubelveteranen Rutger Jarlenfors. En rörd br. Bengt Aghed tackade för att han
fått mottaga veterantecknet. Tal till mottagarna av stjärntecknet hölls av
br. Hans Assarsson och ÄÄ Kurt Olsson höll tacktalet. I talet till ”glassen” (efterrätten) tackade SÄÄ Rolf Mattsson avgående ämbetsmän och
lyckönskade de nya. SMÄ Thor Johansson framförde tack till Fu för den
välsmakande måltiden. Efter det att borden brutits blev det som vanligt
fortsatt trevlig samvaro vid kaffeborden.

Br Bo Wickström talade för en motorcykeltur som planeras att gå Vänern
runt den 14 och 15 juni.
Till slut var varje broder en nöjd broder och br Arne Westman tolkade allas
vår önskan om att få tacka för kvällen, för maten och för den fina servicen.
Leg

KEA

20 Logen Carnac, Helsingborg

18 Logen Cynthus, Ulricehamn

Bardating med Bardgradgivning och Bardaspel

Druidstämma med GG 080410

Fredagen 14/3 samlades 47 bröder till Bardating med Bardgradgivning och
Bardaspel som vi traditionellt har tillsammans med logen Cernunnos. Stämningen var hög och förväntansfull då fem eubater skulle invigas i bards grad.
OÄ Bengt Norstedts förberedde recipienderna innan han högtidligen inför
ersättande ÄÄ Olle Jönsson förkunnande att de besatt nödig kunskap. Under
handfast och tydlig ledning från såväl M Peter Wesser som övriga ämbetsmän
genomfördes gradgivningen värdigt och effektivt. Bardaspelet genomfördes
med stor inlevelse och med många goda skådespelarinsatser.

I brödraskaran vid intåget fanns gäster från logerna Excalibur, Camulus
och Taliesin tillsammans med Cynthus bröder blev vi 47 närvarande.
TjOÄ Thomas Ahlqvist genomförde, på SÄÄ uppdrag, installation av br
Bengt Ohlsson som MÄ i vår loge. Gradgivning stundade och beredande
br Göran Juntorp meddelade att han fullföljt sitt uppdrag Åtta barder intågade. För vår nya ämbetsmannakår var det debut i ”större sammanhang”
och de genomförde gradgivningen på ett raskt och chosefritt sätt. Att ta sig
an en så stor grupp i en reception kräver sin man.

OÄ Tommy Hägg framförde logen Cernunnos hälsningar och tackade för
att så många bröder från vår loge hade närvarit på Cernunnos 25-årsjubileum förra månaden, samt lyckönskade de nya Barderna. Vår ÄÄ Olle
Jönsson återgäldade och påpekade att idag slog nog Cernunnos något
av ett rekord då nära nog 50 % av Cernunnos-bröderna deltog i dagens
bardating.

Efter GG vidtog de vanliga rutinerna och vi kunde sedan tidigare konstatera att hela ämbetsmannakåren fanns på plats. Br Skm Stefan Andersson
uttryckte sin beundran till bröderna för de snabba inbetalningarna av
årsavgiften. Br Skm föredrog sin rapport som godkändes. Tre sökande
namn balloterades med gott resultat.
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Ämbetsmannainstallation 7 april 2008
Tiden går fort! Redan har våra ”gamla” ämbetsmän fullföljt sin ämbetsmannaperiod med den äran. I kväll är det dags att installera en ny ämbetsmannakår – nåja några av dem kommer ju att tjänstgöra ännu en period.
Därför hade Doru i kväll ”fint” besök av SÄÄ Hans Rosengren, Belenos och
SSkr Lennart Landin, Guta dessutom tjänstgjorde ROÄ Bertil Jönsson i kväll
som SMÄ. Logen besöktes dessutom av Leif Andersson från Guta, vars son
Johan skulle installeras som IV.
Följande bröder installerades av SL Bardaland för perioden 2008-2010: ÄÄ Carl
Richson, MÄ Dan Kimplad,
Skr Hans-Olof Hägglund,
Skm Hans Hedbom, M
Erik Rengberg, IV Johan
Andersson, YV. Mats Larsson. Till logens tj OÄ utsåg
SÄÄ logens förre ÄÄ Tomas
Remmerfelt.

De nyinvigda barderna var från logen Carnac;
Thomas Åkesson, Sten Keve och Anders Florell och från logen Cernunnos Kenneth Aarenstrup och Gunde Nilsson.
LV Jan Eriksson hälsade som vanligt brr välkomna till efterlogen och brödramåltiden.
OÄ Bengt Tengwall höll ett inspirerat tal till
fosterlandet. OÄ Tommy Hägg höll ett lika
inspirerande tal till recepienderna. Br Sten
Keve höll å recepiendernas vägnar tacktal där han liknade eubatens väg
vid den stundande våren med sin växtkraft. I middagstalet passade SÄÄ
Börje Lindén på att slå ett slag för fler möten och tätare utbyte och kontakt med vår moderloge Amici och dotterloge Cernunnos.

Tommas Remmerfelt uppvaktas av Dorus nye ÄÄ
Carl Richson med anledning av Tommas 50-årsdag Efter den högtidliga och

väl genomförda installationen installerade vår nye ÄÄ som Ark Christer Nyberg, Org Staffan
Broms och Lv Tommie Albrechtson. Vidare som handbarder Anders
Blomkvist, Mathias Landin (som till SSkr), Bernth Samuelsson och Johan Nyberg.

Efter installationen samlades bröderna i den välfyllda matsalen, där Lv bjöd på
paté med cumberlandsås, läcker plommonspäckad fläskkarré, marängsviss och
kaffe. Tal hölls till fosterlandet, orden och SÄÄ tackade för den goda maten.
Efter den trivsamma stunden före mötet uppe på vinden, den högtidliga
mötet i lunden och den uppsluppna stämningen under brödramåltiden var
det så dags för bröderna att dra sig hemöver med ännu ett starkt Doruminne med sig i bagaget.

Aftonen klingade av och ännu en kväll i goda bröders sällskap var till ända.
Anders Florell

ebe

47 Logen Doru, Stockholm/Täby

52 Logen Sefir Grebbestad

Reception 3 mars 2008
I kväll skulle en ny broder invigas i vår loge och många förväntansfulla bröder
hade tagit på sig fracken för att celebrera denna
händelse. ÄÄ Tomas Remmerfelt öppnade ritualenligt mötet och uppmanade sedan IV
att informera beredande brodern ROÄ Bertil
Jönsson att tiden var inne för reception. Enligt
gammal druidisk sed invigdes därpå br Lars
Carlsson till eubat och broder av logen Doru
och Druid-Orden. Efter receptionsceremonin bad ÄÄ M att samla OÄ:na Rolf Dejemyr,
Ivar Linberg och Göran Skillmo framför ÄÄ
så att han kunde överlämna det efterlängtade
200-mötesmärket till var och en. Därefter
kallades även bröderna Carl Richson och Erik Rengberg fram för att få sina
100-mötesmärken. Mötet i lunden avslutades med skön musik under vår vackra
stjärnhimmel.
I efterlogen bjöd Lv Tommie Albrechtsson bröderna på skagentoast, laxpudding
och chokladmousse med vispgrädde samt kaffe. Br Staffan Broms talade till
fosterlandet och Br Hans Hedbom till orden. ÄÄ talade till recipienden och manade om flitigt besökande samt överräckte ett recepiendpaket och vår druidnål
till vår nye broder Lars, som tackade för den spännande invigningen.
DCCC
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Logen Sefir erhöll ny ämbetsmannakår den 9 april vilken högtidligen installerades av ämbetsmän från SL Västanland under ledning av nyblivne
SÄÄ Göran Henriksson, som på hemmaplan nu fick tillfälle att förrätta
installation, vilket han gjorde med den äran.
Innan de nya ämbetsmännen tog vid hyllades vår stiftarbroder Ebbe Jolin, som just fyllt 80 år, med en bukett blommor och ett standar från SL
Västanland. Ett stort tack framfördes till broder Ebbe som i över 40 år
varit en drivande kraft i logen Sefir och som har lagt ned mycket tid och
arbete för logen och brödernas trevnad.
Avgående ÄÄ tackade de övriga ämbetsmännen för ett stimulerande och
uppoffrande samarbete under den gångna 2-års perioden och önskade de
tillträdande ämbetsmännen lycka till i det arbete som nu låg framför dem.
I en kort sammanfattning över den gångna perioden nämnde ÄÄ bl a att antalet bröder har ökat med 4 stycken till 72 men att besöksfrekvensen sjunkit
med 3-4%. Medeltalet bröder per möte är dock fortsatt detsamma som tidigare nämligen 29. Vidare har logens 40-års jubileum celebrerats med inbjudna damer och totalt 52 deltagare, ett arrangemang som utan jubileumsfötecken upprepades året efter. En folder i fickformat med medlemsregister
och arbetsordning samt utskick av SMS inför varje möte har genomförts av
MÄ Mats Rosenbielke.
27 brr hade samlats för att ta del av den högtidliga installationen av Logen
Sefirs nya ämbetsmän.
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Sefirs nye ÄÄ Mats Rosenbielke tog snabbt befälet efter installationen och
lotsade med fast hand sina ämbetsbröder genom den fortsatta mötesritualen med bl a installation av vår nye Lv Lars Wallin och handbarder.

Bard GG den 8 april

Till de avgående ämbetsmännen fick han dessutom nöjet att utdela exregalier.

Under tiden minglade övriga bröder i sällskapsvåningen i avvaktan på att få
inträda i Lunden. Så blev det recipiendernas tur att följa M Mats Karlsson in
i Lunden och enligt gammal druidisk sed välkomnas i Bardgraden.

Sju recipiender från olika loger samlades i Druidgårdens bibliotek för att
av beredande brodern förberedas inför kvällen gradgivning.

De nya ämbetsmännen förutom ÄÄ är: MÄ Lars Karlsson, Skr Roger Olsson, Skm Niklas Henriksson, M Erik Peper, Iv Enar Bohlin, Yv Tommy
Karlsson. Som TjOÄ för de
närmaste två åren tillsattes Tage Tengström.

Roger Rosén, Bo Turesson, Rolf Andersson och Johan Karlsson, Logen
Thesevs, Jakob Heinemann, Logen Neptunus, Petri Karhu, Logen Excalibur
samt Johan Andersson från Logen Taliesin bekläddes med bardgradens
regalie av ÄÄ Krister Alsen. Bardaspelets gripande budskap och scenario,
väl utfört lämnade ingen oberörd.

Den efterföljande måltiden kryddades med ett
stort antal tal och angenäm samvaro. Talet till
fosterlandet, en för logen
Sefir ny företeelse, som
vår nye ÄÄ framförde var
lärorikt och därmed maSÄÄ Göran Henriksson i samspråk med nye ÄÄ nande till efterföljd. Efter
Mats Rosenbielke
att broder Roger Olsson
med inlevelse presenterat sina ingående kunskaper om olika ”Gångarter” stegade bröderna hemåt i vårnatten .

Bankettsalen var dukad till fest och en välsmakande brödramåltid avnjöts
under god stämning. Till K o F talade Urban Engdahl, Leif Lind talade till O
o L, MÄ talde till recipenderna och för dessa talade Rolf Andersson.
Så blev det så småning om läge för hemgång. Ett kyligt vårregn lyckades
dock icke förta den värme som kändes inombords.
A-man

Sign. TT

60 Logen Arosia, Västerås
Ämbetsmannainstallation den 7 april.
Måndagen 2008-04-07 samlades ett 30-tal högtidsklädda herrar i Ordenslokalen på Hantverkargatan i Västerås. Vid detta speciella tillfälle
deltog bröder från SL Bardaland, som under mycket högtidliga former
installerade de nya ämbetsmännen: Yv Curt Östlund, Iv Per-Erik Åberg,
Skm Ingvar Borg, MÄ Håkan Sandberg, ÄÄ Bengtgöran Ellerstedt, Skr Anders Allander samt M Roger Eklund.

55 Logen Thesevs, Linköping
25 mars Eu-möte
Det har kommit rikligt med snö och saltbilarna far i skytteltrafik, till
mångas glädje och andras förtvivlan. Nu är det vinter. Våren har tagit
time out. En kort sådan får vi hoppas.

Efter avslutade ceremonier intog bröderna en delikat måltid i matsalen tillredd
av broder Logevärd Bengt Andersson med medarbetare. Samtidigt med intagande av måltiden skedde en visning av ett bildspel om logen Arosias verksamhet.

Oavsett väder pågår den Druidiska verksamheten till allas glädje. Kvällens möte var en intstruktionsloge där ’ämbetsmännens ersättare tjänstgjorde. Vi skall dessutom bibringas vett och etikett om hur man uppträder
i Lunden och i övrigt i Logesammanhang, information om säkerhet mm.
TjOÄ Karl-Göran Söderblom förmedlade denna information.
OÄ Stig Eklund framförde en hälsning från OÄ Lennart Pettersson, som
trodde sig svårligen kunna besöka logen i fortsättningen. Hans hälsa och
rörelseförmåga sätter hinder i vägen. Br Lennart har annars varit en broder som alltid funnit med oss varje möte. De senaste åren dock endast
vi GG och andra högtider, vilket vi alla varit glada för. Lennart bor ju i
Mjölby och det har varit hans omtänksamma dotter som sett till att han
kunnat komma till Logen. Vi hoppas trots allt att Lennart vid något tillfälle dyker upp igen. Han är nog en ganska envis person och hans hjärta
klappar för Logen det vet jag, så vem vet?
Den perfekta brödramåltiden intogs som vanligt och Skm Johan Eklöv hade
hela Logesortimentet med sig och bröderna kunde köpa och beställa allt
från brevmärken tillo de nyframtagna tröjorna med Ordens logotype.

SL Bardalands representanter SSkm Börje Lantz och SMÄ Bertil Svensson
på var sin sida om ÄÄ Bengtgöran Ellerstedt njuter av den goda maten.

Viktigt meddelande från redaktionen!
Under våren kommer de flesta av våra Grundloger och en del Storloger byta ämbetsmän!
Redaktionen vill presentera alla nya ämbetsmän! Skicka in en gruppbild som innehåller alla ämbetsmännen även Lv, Org., Ark, ej handbarder.
Klädseln behöver inte vara frack utan vanlig mörk kostym går precis lika bra. Fotografera gruppen
utanför lunden och vi vill ha bilderna senast den 25 maj för presentation i juninumret!
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Kvällen blev livaktig med engagerade diskussioner mellan bröderna blandat med historieberättande och tal. Som avslutning hade logen ett lotteri.

installerades enligt den gällande ritualen. Efter installationen lämnade storlogeämbetsmännen Lunden och ÄÄ Per-Olov Johansson installerade Lv och Organist.

D-stämma med ballotering samt Eu-möte med damer 21/4

Veteranteckenutdelning

D-stämma hölls i logelokalen, där 16 bröder deltog. Vid mötet balloterades 3 nya bröder: Peter
Norlin, Ronny Eklund samt Berndt Holmqvist.
Reception av dessa bröder kommer att ska måndagen den 5 maj.
Direkt efter D-stämman skedde ett Eubatmöte
där brödernas damer samt en presumtiv broder
Per-Olof Fryklöv deltog i ett anpassat möte. Detta
Eu-möte var mycket förkortat med ändå så pass
högtidligt att gästerna andaktfullt kunde ta del av
och uppskatta de fina ceremonierna. Sammanlagt
deltog 34 personer.
I efterlogen bjöd Lv Bengt Andersson på helstekt lax
med kall sås, potatis och sallad. I efterlogen underhöll dessutom orkestern 55+ med sång och musik.

Storlogeämbetsmännen återkom och kallade OÄ Thomas Andersson för
utdelning av veterantecknet för 25-års medlemskap i vår orden. Mötet
avslutades med stilla musik under stjärnorna.

Hänt i efterlogen
Under middagen tackade ÄÄ Per-Olov SL Västanlands ämbetsmän för den
högtidliga installationen. ÄÄ tackade våra norska bröder SOE Johan Johanessen samt ROE Peter Suhr för besöket. Per-Olov lyckönskade även broder
Thomas till veterantecknet som bevis på 25 års medlemskap. Broder Thomas tackade för utmärkelsen och såg fram emot nästa 25-års-period. SÄÄ
Göran Henriksson tackade för god mat och god stämning vid bordet.
Den goda stämningen tog vi med till kaffeborden där vi bjöds på glass
med fyrverkeri och nya logevärden Tonys hemlagade kolasås. Det var gott
det! Kvällen blev sen och vi bröt upp för att åka hemåt i natten.
Vid pennan Arne Hjalmarson

Broder Bengtgöran Ellerstedt höll tal. Några
bröder berättade historier vilka uppskattades
med acklamationer. Orkestern bidrog med egna
historier samt spexade.
Stämningen var som alltid mycket god med angenämt samspråk mellan bröder och damerna
och den presumtiva brodern med dam.
Anders Allander, skrivare och fotograf

65 Logen Belisama Vänersborg 2008-04-07
Eubatmöte med parentation, ämbetsmannainstallation
och veteranteckenutdelning
I vårkvällen samlades Belisamas bröder för en afton med många punkter
på agendan. Stämningen dämpades när budskapet att vår stiftarbroder
Christer Hellgren gått bort blev känt.
Belisamas ämbetsmän hade varit i gång hela eftermiddagen med utbildningskonferens ledd av SÄÄ Göran Henriksson och SMÄ Håkan Ekman
samt SV Dick Olofsson från storlogen Västanland.

Eubatmöte med parentation
ÄÄ Per-Olov Johansson hälsade 17 bröder välkomna till april månads
möte. Speciellt hälsade han SOE Johan Johanessen och ROE Peter Suhr
som rest den långa vägen från Sarpsborg för att gästa oss.
Parentation för vår stiftarbroder OÄ Christer Hellgren vidtog. Broder Christer invigdes i vår orden 1976-02-14 i logen Iris som var moderloge när logen
Belisama stiftades . Parentationen inramades av en högtidlig ceremoni med
historik, diktläsning, ljuständning samt musik, allt genomfört på ett värdigt sätt
av Tj OÄ Thomas Andersson, ÄÄ Per-Olov Johansson M Lars-Eric Åkesson samt
organist Bengt Wallin. Tack Christer för att vi fått dela gemenskapen med Dig!
Efter parentationen fortsatte mötet med uppläsning samt godkännande av föregående mötes protokoll. SOE Johan Johanessen från losje Ram i Sarpsborg tackade
för välkomsthälsningen och såg fram emot ämbetsmannainstallationen.

Ämbetsmannainstallation
ÄÄ Per-Olov Johansson meddelade storlogeämbetsmännen att logen var redo för
installation av ämbetsmän för ny fyraårsperiod. Storlogen Västanlands ämbetsmän representerades av SÄÄ Göran Henriksson, SMÄ Håkan Ekman och SV Dick
Olofsson inträdde och övertog mötesordningen. Ämbetsmän för ny tvåårsperiod
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66 Logen Taliesin, Jönköping
Eubatmöte den 14 April
Vår nytillträdde ÄÄ öppnade ritualenligt sitt första hela möte efter installation. Han hälsade välkommen till 19 tappra br som trots SM-final i hockey
och ett riktigt skönt vårväder utanför husknuten samlats i Lunden för kvällen. Helt säkert har dessa faktorer påverkat en del brr val om närvaro.
Det var många hälsningar från frånvarande brr som visar på att vi har en bra
kontakt brr i mellan vilket känns skönt med tanke på att det är en av våra viktigaste grundstenar, brödraskapet. Speciellt en hälsning är angelägen för brr,
nämligen den som br Lars Gerhardsson framförde från br Per Forsmans fru
Lilian. Per har en lång rehabiliteringsväg men trotsar hela tiden det förutsagda
med att på område efter område sakta men säkert vinna framsteg. Det glädjer
brr att broder Per gör framsteg. Vi gratulerar brr Johan Söderström och Daniel
Karlson som blivit stolta föräldrar, dock ej tillsammans utan med var sin fru.
ÄÄ påminner om riksstorlogegolfen som vi anordnar den 22-23 augusti och
uppmanar brr att delta på festkvällen före tävlingsdagen även om man ej spelar golf. Det blir ett fint tillfälle att umgås med många tillresta brr. Naturligtvis
uppmanas även golfspelande brr att försvara mästartiteln under tävlingsdagen. Br Skr uppmanar även brr att om möjligt vara med och skänka priser till
vinstbordet. Om någon br vill göra så så ta kontakt med br Skr.
ÄÄ meddelar också att vi på samma sätt som de senaste 2 åren också i år avser
hålla en sommaraktivitet för intresserade brr med familjer. Den blir i början
av juni och mer information kommer under hand från br Skr. Br Martin Eriksson meddelade att han sedan en dryg vecka är gift och har tagit namnet Wennbladh. Vi gratulerar naturligtvis br Martin och lyckönskar de lyckliga tu.
ÄÄ gratulerar br Johan Andersson som tagit B-graden i Linköping som
gäst hos logen Thesevs. Br Johan hälsade från brr i Thesevs och tackade
speciellt för att ha fått möjligheten att vara med i ordern och få en sådan
fantastisk upplevelse till livs som rec var. Br Johan var imponerad. Tack
brr i Thesevs för att vi få komma och ta vår B-grad hos er.
Br Ib Arberg hade varit på besök hos logen Excalibur i Köpenhamn och berättade lustfyllt kring resans eskapader och intryck. Br Ib påtalade också att det är
intressant att se både likheter och skillnader i hur våra rituella möten utövas.
Trots allt har vi samma grund för hur möten ska äga rum i de nordiska länderna samt Tyskland. Br Ib uppmanande brr att slå slag i saken och genomföra
ett besök i Köpenhamn för att få möjligheten att bevista en utländsk loge och få
se en riktigt fin logelokal.
Org Robert Mallander framförde ett musikstycke av artisten Ebba Forsberg och ett något fortkortat möte avslutades ritualenligt för att ge tid till
efterloge och det spännande föredrag som väntade brr.
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I efterlogen föredrog Bo Westling om uppallade stenar och hans forskning
i ämnet. Föredraget var mycket inspirerande och föranledde många frågor
och diskussion. Han berättade om sina teorier kring hur folk i äldre tider
använt stenblocken och deras skapade och riktade kraftfält för kommunikation och navigering. Hans studier spänner över erfarenheter från hela världen. Mer information för brr som missade detta intressanta föredrag finns
på www.bowestling.se

cipienderna Erik Widekvist, Ulrik Johansson, Rickard Berglund och
Ulrik Stranden. De nya ämbetsmännen klarade med glans av att på ett högtidligt och värdigt sätt inviga de fyra sökande recipienderna som bekläddes med
regalier och druidnålar samt fick ordenslagen i handen innan de ledsagades till
sina platser av M. När mötet avslutades ritualenligt var det nog mer än en mage
som det kurrade i.

Som vanligt erbjöd lv god mat och dryck under efterlogen och brr lämnade
under kvällen allt eftersom för att gå ut i en riktigt frisk vårkväll i EFE.

I väntan på att få sätta sig till bords och när i surret runt baren var högt ringde så
klockan och LV manade på uppmärksamhet. Spänt lyssnade de närvarande brr
när LV Fredrik kungjorde kvällens meny bestående av: Rökt Hälleflundra med
Apelsin och Whiskeysalsa följt av Grillad Ryggbiff med Jack Daniels-smör och
Potatisgratäng och till sist Choklad och Romtryffel med Espressosirap.

Efterlogen

JGY

Med förväntansfulla magar intog brr sina platser runt bordet. Knappt hade förrätten serverats förrän det klingade i ett glas och den
första snapsvisan ekade runt bordet. När det
blev dags för varmrätt passade br Elon Liljeblad på att hålla talet till fosterlandet influerat av sina barns definition på fosterland och
att vara svensk. Han utvecklade resonemanget
och ställde frågan att när vi nu anser oss vara
bäst på både sjukvård, trafiksäkerhet, barnomsorg, skatter, miljövård osv. Varför är det då
så många svenskar som mår dåligt när vi har
det så bra ? En slutsats han drog var att om fler
levde så som vi lever i Lunden så skulle sannolikt fler må bättre. Br Elon gled i slutet av sitt
framförande så över till ”innefrågan” nummer
ett – klimatpåverkan och avslutade sitt tal med en reflektion kring sommartiden som inträder kommande söndag. Sommartiden innebär en timme längre
sol – Denna extra soltimme gör att isarna i Antarktis smälter fortare och bidrar
till översvämningar och annat elände. Slutsatsen var att för miljöns skull bör vi
nog behålla normaltid året om.

77 Logen Allbota, Kalmar
2008-03-28
Medan skymningen sänkte sig över Kalmarsund anlände de högtidsklädda
bröderna en och en eller i mindre grupper till Skansen i Färjestaden, hemvisten för Logen Allbota. Stämningen var som vanligt varm och välkomnande
och bröderna småpratade under allmänt mingel i baren. LV Fredrik såg till
att månadens whiskey, Baldlair Higland Single Malt, serverades till de bröder
som önskade prova. När man har trevligt går tiden fort och det dröjde inte
förrän YV annonserade att kvällens första möte, druidstämma, skulle börja.

D-stämma
Kvällens förkortade druidstämma som var den första för den nya ämbetsmannakåren hade samlat 25 brr. På dagordningen stod bl a ballotering av
två tänkbara nya bröder vilka godkändes utan reservationer. Logens tillväxt
följer den goda Allbota-traditionen. Dessvärre behandlades även ett avgångsbrev från en gottstående br som framförde tidsbrist som orsak. En rapport
från Skm visade att logens ekonomi är mycket god. Mötet avslutades och ÄÄ
lämnade dispens från procession. De flesta brr sökte sig åter till baren för
ytterligare lite social samvaro innan det var dags för kvällens högtid, Eu med
reception. Ett par av de före detta ämbetsmännen kände sig smått vilsna och
stannade kvar i Lunden i väntan på nästa möte innan det gick upp för dem att
de gjorde bättre i att ansluta till surret i baren.

Efter traditionell nationalsång och skål till fosterlandet sjöngs ”Ja må han
leva …” för br Benny Pettersson som fyllde år just denna dag och som enligt
egen utsago, av sin fru som födelsedagspresent, sluppit dra kundvagnen på
fredags-shoppingen och i stället gå till logen. All heder åt våra omtänksamma
och förstående andra hälfter.

Eu med reception

Efter att ha avnjutit den underbara biffen och i väntan på efterrätten passade ÄÄ på att hålla talet till recepienderna med budskapet att logens arbete
stärker den personliga utvecklingen, ger en trivsam och berikande samvaro
och tid till meditation och eftertanke. Eu br Ulrik Stranden som genom lotten utsetts att hålla recipiendernas tacktal uttryckte de nyblivna Eu stolthet,
tacksamhet och glädje att ha fått bli medlemmar i vår gemenskap.

Så var det då dags för kvällens utmaning för den nya ämbetsmannakåren, en Eu-reception. Det är
väl lika att som ny ämbetsman kastas till lejonen på direkten så är det
gjort. 33 brr bänkade sig i Lunden
och bland dessa även de gästande
brr Magnus Rönneberg från
Värend och Magnus Kjellström
från Taliesin. Så småningom var
det dags för M att leda in de fyra re-

Stämningen var hög när brr djupt nedsjunkna i mjuka fåtöljer och soffor avslutade kvällen med kaffe och cognac. När kvällen blivit natt och
fredagen övergick till lördag började uppbrottet efter ännu en trevlig och
givande logekväll på Öland.

78 Logen Avalon, Älmhult.
Möte 2008-04-17
Att IKEA-varuhuset i Älmhult fyller jämt 50 år i år har väl ingen missat.
Men hur det egentligen gick till och såg ut när bygget uppfördes, och tiden
därefter, har vi väl inte lika färskt i minnet. Även om många av oss Druidbröder fanns i Älmhult redan vid den tiden.
Om man nu inte råkar jobba med att sälja förpackade möbler, visste man
kanske inte heller att IKEA har en speciell funktion för sin historik bakåt.
Detta framgick dock när Hugo Sahlin från nämnda företag, gav oss en
komprimerad men innehållsrik historisk återblick medelst bilder, filmer
och rena kultobjekt från tider som gått.
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Carlgren´s Herr

Sundlingsvägen 3 • Borensberg
tel: 0141 414 14

FRACK 1.595:Komplett med alla tillbehör 2.250:Svart kostym
1.150:Smoking + skjorta
1.600:Lackskor
500:-

Den allra första hemsnickrade logotypen för det stora företaget.

Kvällens ideella inslag bestod nämligen av besök på IKEAs historiska arkiv, där vi bröder fick en både intressant och rolig genomgång av företagets svunna dagar och dessutom en rundvandring på dess museum.
Där man kan följa möbelstilar, trender och utveckling från starten fram
till våra dagar. Vi fick bland annat se den allra första hemmasnickrade
logotypen, den allra första monterbara möbeln; bordet ”Lövet” och inte
minst mjölkbordet i Agunnaryd vilket faktiskt var IKEAs första distributionscentral. Med plats för tre á fyra paket bredvid mjölkkannorna.

BRUSTNA LÄNKAR
LOGEN STELLA POLARIS, TRELLEBORG
OÄ-Br Åke Persson, Trelleborg
Invigd i Orden den 28 december 1969
Avliden den 20 mars 2008
39 medlemsår

LOGEN OSSIAN, OLOFSTRÖM
OÄ-Br Stig Jönsson, Olofström
Invigd i Orden den 16 december 1959
Avliden den 22 februari 2008
49 medlemsår

LOGEN TARANIS, KALIX
OÄ-Br Simon Hellman, Kalix
Invigd i Orden den 29 december 1955
Avliden den 19 mars 2008
53 medlemsår

ROÄ Erling Freitag
Riddaren av Årvåkenheten
ÄÄ Jan Isaksson tackar Hugo Sahlin från IKEA med vår specialbutelj utsökt vin.

Väl tillbaka i Druidgården inleddes kvällens övningar med en kort Druidstämma, där revisionsberättelsen avlämnades av revisionsutskottet.
Resultatet blev att avgående ämbetsmän beviljades ansvarsfrihet.
Eubatmötet inleddes av ÄÄ Jan Isaksson med några verser ur Dan Anderssons vårsång. Mycket passande eftersom fullständig vår kunde förväntas
vilken dag som helst.
Trettiofem bröder fanns på plats, och kunde bland annat bevittna hur
TjOÄ Jan Nordström installerade MÄ Erland Gummesson, som inte kunde
närvara vid ordinarie installation föregående möte. Mycket högtidligt.
TjOÄ gav även en återblick från förra helgens Storlogemöte i Ljungby, där
många av Avalonbröderna var i elden. Vilket kunde ses på de nyerövrade
regalier som bars denna afton.
Christer Blomqvist framförde allas vårt tack till Lars Wastegren för mötets ideella inslag, vilket tillkommit på hans utmärkta initiativ. Broder
Lars informerade för övrigt om den nya värmepump, vilken nu installerats i lunden och som spred behaglig temperatur över oss alla.
Detta var första mötet med den nya uppsättningen ämbetsmän och kvällen
måste betraktas som en klar framgång och en bra start för den nya generationen. I alla fall hördes inga klagomål, vilket också delvis kan bero på att det
efterföljande intresset för isterbanden och den stuvade potatisen tog över.
Alf Carlsson
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En Hedersdruid har lagt ner
sin Druidiska Vandringsstav.
Förre Världspresidenten inom
IGLD och den norske ROÄ Erling Freitag har avlidit efter en
sjukdomsperiod. Broder Erling
blev 81 år.
Han blev den norska Druid-Ordens högste ämbetsman 1977
och som RSÄÄ omorganiserade
han bl a den norska Druid-Orden med ett Storlogesystem efter svensk modell.
Åren 1980 och fram till 2000
var broder Ering mycket aktiv
inom Scandinavien Grand Lodge of Druidism (SGLD) och blev
1990 vald till president inom
International Grand Lodge of Druidism (IGLD) och blev 1993 omvald
på denna post.
En lång druidisk gärning har tagit slut och vi i Sverige lyser frid över hans
minne.
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LOGEN OGMION, HUDIKSVALL

LOGEN AD ASTRA, MALMÖ

Eu 08 03 27
Joakim Ahlbom
Vindrosvägen 15, 824 51 Hudiksvall
Roger Nordqvist
Skålbovägen 50, 824 50 Hudiksvall

Eu 08 03 18
Patrik Askelund
John Ericssons väg 79 B, 217 47 Malmö
Stefan Kamensky
Svärmarevägen 6, 245 33 Staffanstorp
Mikael Malmgren
Rådjursstigen 4 A, 240 13 Genarp

LOGEN DORU, TÄBY

LOGEN STELLA POLARIS, TRELLEBORG
Eu 08 03 20
Håkan Andersson
Höststigen 12, 236 61 Höllviken
Sven-Ingvar Hallgren
Engelbrektsgatan 10, 231 53 Trelleborg
Dick Söderling
Ängsnyckelvägen 2, 231 31 Trelleborg

Eu 08 03 03
Lars Gonzalez Carlson
Varmfrontsgatan 19, 128 34 Skarpnäck

LOGEN NEMETON, LUND

Eu 08 03 12
Peter Andersson
Ministervägen 148, 227 62 Lund
Anders Falk
Stickelbärsgränd 4 C, 224 56 Lund

LOGEN AMICI, LANDSKRONA

LOGEN TRITON, NORRKÖPING

Eu 08 03 04
André Angantyr
Rinnbovägen 152 B, 244 33 Kävlinge
Per Fremark
V Rönneholmsvägen 35, 217 41 Malmö
Tommy Fridén
Fackelrosvägen 8, 246 51 Löddeköpinge

Eu 08 03 06
Kenneth Holmberg
Askebygatan 5, 602 35 Norrköping
Christian Åstrand
Fyrmästaregatan 6, 603 65 Norrköping

LOGEN NEREVS, NYKÖPING
Eu 08 03 25
Sven-Åke Strömberg
Bagaregatan 15, 611 31 Nyköping

LOGEN VASA, MALMÖ

Eu 08 03 20
Evert Andersson
N Skolgatan 15, 274 35 Skurup
Petter Lindquist
Kramersvägen 6, 217 45 Malmö

LOGEN SELENE, TRELLEBORG
Eu 08 03 25
Mattias Feldt
Ringduvegatan 5, 235 39 Vellinge
Leif Jönsson
Ängshögsgatan 7 D, 231 63 Trelleborg
Daniel Nilsson
N Rostorpsgatan 1 A, 212 24 Malmö
Håkan Ohlsson
Perstorpsgatan 17, 235 33 Vellinge

LOGEN FINGAL, HÖRBY

Eu 08 03 11
Stefan Jepson
Bagarevägen 10, 242 33 Hörby
Karl-Gustav Lidström
Kungsgatan 32, 242 30 Hörby
Anders Månsson
Solistvägen 1, 241 35 Eslöv
Henrik Mårtensson
Majvagatan 1, 242 34 Hörby
Christer Nilsson
Östraby 9170, 242 97 Hörby
Krister Persson
Granlidsgatan 16, 242 33 Hörby
Anders Valdemarsson
Krooksgatan 7, 242 33 Hörby

LOGEN MINERA FERRORUM

Eu 08-03-11
Dan Johansson
Hermelinsvägen 15, 982 36 Gällivare
Bertil Lindmark
Laestadiusvägen 51, 982 36 Gällivare
Torbjörn Nilsson
Tingvallsgatan 62, 983 36 Malmberget

LOGEN ALLBOTA, KALMAR

Eu 08 03 28
Richard Berglund
Ölands Djurpark, 386 90 Färjestaden
Ulrik Brandén
Kaggensgatan 30, 392 32 Kalmar
Ulrik Johansson
Ljunggatan 10, 602 36 Norrköping
Erik Wideqvist
Väderkvarnsvägen 26, 393 55 Kalmar

LOGEN POLARIS, KIRUNA

Eu 08 03 05
Mattias Tuoremaa
Vasavägen 79, 1 tr, 177 32 Järfälla

LOGEN HESPERUS, MALMÖ
Eu 08 03 11
Peter Lindström
Sufflörgatan 17, 215 81 Malmö

LOGEN KARLAVAGNEN, SUNDSVALL
Eu 08 03 15
Michael Büttner
Dalvägen 20, 864 33 Matfors
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VI GRATULERAR
91 år

60 år

Neptunus, Larsson, Axel, 1 juni
Mimer, Hansson, Eddie, 3 juni

Värend, Svensson, Ulf, 5 juni
Merlin, Lindgren, Bo, 7 juni
Merkur, Nilsson, Rolf, 8 juni
Grannos, Rådberg, Peder, 11 juni
Nerthus, Carlsson, Larry, 12 juni
Derva, Enarsson, Per-Åke, 12 juni
Beltain, Åhlström, Carl-Georg, 14 juni
Stonehenge, Carlsson, Per, 16 juni
Sefir, Widén, Bengt, 18 juni
Alir, Nilsson, Alf, 22 juni
Henry Hurle, Ek, Gunnar, 23 juni
Excalibur, Dahlin, Lars-Gunnar, 24 juni
Stella Polaris, Bengtsson, Kenth, 26 juni
Merkur, Henricksson, Stephan, 27 juni
Selene, Offerlind, Klas, 27 juni

90 år
Iris, Persson, Helge, 6 juni

85 år
Morvin, Hellström, Sune, 19 juni

80 år
Capella, Svensson, Allan, 1 juni
Aldebaran, Holmberg, Harry, 8 juni
Alir, Schön, Per-Bertil, 16 juni

75 år
Aldebaran, Jonsson, Bengt Ola, 3 juni
Nennius, Carlsson, Gotthard, 8 juni
Thesevs, Wretman, Roland, 11 juni
Aldebaran, Sandström, Fritz, 18 juni
Värend, Johansson, Karl-Eric, 22 juni
Merkur, Lundberg, Folke, 27 juni
Vasa, Mårtensson, Lars, 28 juni

Välkommen...
...till Druidsällskapet i Stockholm
den 3 juni kl 19.
Adressen är Klara Östra kyrkogata 8, centralt mitt i city.
Obligatorisk måltidsanmälan
till:
G.Jedenfelt på tel 08-7121566
eller
I.Nyström på tel 08-6469164.

50 år
Merkur, Nyberg, Jan, 11 juni
Aquila, Hansen, Martin, 13 juni
Merkur, Westerlund, Tommy, 16 juni
Selene, Lagerwall, Jan, 21 juni
Nennius, Sellin, Johan, 25 juni

Vi behöver ha Din anmälan
senast fredagen 30 maj.

70 år
Borvo, Gustafsson, Ingemar, 3 juni
Arcturus, Norberg, Bengt, 6 juni
Neptunus, Finnström, Orvar, 7 juni
Stella Polaris, Larsson, Sven-Åke, 7 juni
Selene, Kronström, Willy, 12 juni
Hesperus, Olofsson, Allan, 17 juni
Hesperus, Erlandsson, Inge, 21 juni
Teutates, Andréasson, Leif, 30 juni
Nerevs, Bolin, Claes, 30juni

skribenter
fotografer
Hjälp oss i arbetet med SDT!

Igelstorp/Sventorp
JAG UTFÖR

Bromsservice
Avgassystem
Grundservice mm

PÅ ALLA BILAR!

När ni skickar manus och foton:
Under ämne; Skriv logens nummer & namn!
På dokumentet; Logens nummer, namn & datum!
Inget annat!

RING FÖR BOKNING
Magnus Börjesson,
Camulusbroder

Bilder/foton

0738 17 90 87 Verkstad
0500 42 56 46 Bostad

Max 2-3 bilder och undvik beskärning o dylikt. Skriv
bildtexterna sist i manuset.
Montera inte bilder i manus, utan skicka dessa separat, men med god skärpa och upplösning.

Manus

Skriv kortfattat! Det är referat och inte protokoll vi vill
ha. Korrekturläs materialet! Inga detaljrika beskrivningar från Lunden eller om våra ritualer.
Vi eftersträvar att vara en medlemstidning med aktuella referat/artiklar. Spara inte på dessa - skicka in

Tel/Fax: 0500 43 50 04 •
Hemsida: www.tryggis.com
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ÖNSKAS MER INFORMATION KONTAKTA AD ASTRA BRODER FREDRIK BJÖRKLUND PÅ TEL 040-6119276

Annonsera i Svensk Druid-Tidning - det lönar sig!
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Pressgjutning
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-OBIL      
Director Manager
(EMSIDA WWWBEMICCOM

Björkgatan 5
340 14 Lagan
E-post: info@bemic.se
www.bemic.com

Tel. +46 (0)372 306 40
Fax. +46 (0)372 350 06
Mobil +46 (0)708 27 38 85
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POSTTIDNING
Svensk Druid-Tidning

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
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TRYCK

Beräkna

Reklamtryck

Affärstryck

Storbildstryck

News

Web

Shop

Print

Bilder

Press

Post

Flexi

EDIT

MEDIANAVET

MARKARYD
KONTAKT

Beställa
Ladda

Smart kommunikation – hela vägen…
Vi erbjuder dig effektiv trycksaksproduktion och dessutom
smarta webblösningar som kommer att överraska

www.markarydsgraﬁska.se

Kontakta: Niclas Johannesson,
Logen Avalon, tel:0433 734 17
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