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Den ljusnande framtid är vår.
I det druidiska arbetet finns olika hjälpmedel. Ett viktigt sådan är det nya
marknadsföringspaketet som i år är centralt vid alla utbildningskonferenser för logernas ämbetsmän. Tanken är att paketet skall ge hjälp och
stöd för alla loger så att vi alla ”talar samma språk” i vår utåtriktade verksamhet för att göra Druid-Orden känd på sätt som underlättar vår fortsatta verksamhet. Vi kan också marknadsföra vår Orden genom att bära
någon av våra tröjor samt att ha en dekal på bilen och/eller portföljen.

Den här artikeln skrivs i väntan på VM-finalen i ishockey som för
andra året i rad döms av Wirdarbrodern Marcus Vinnerborg.
Telefonkontakt hålls mellan RSMÄ i ett normalt vårväder i Boden
och RSÄÄ i fritidshuset i Nås i Dalarna, där den nyklippta gräsmattan
nu täcks av trettio centimeter blötsnö.
En mötessäsong är slut och det är tid att njuta av fritid och semestrar.
Men samtidigt finns tankarna där, tankarna på vad som hänt inom
vår Orden och vad som ligger framför oss.

Utbildning är också viktigt att bedriva bland bröderna. Utbildningsmöten av olika slag bör därför vara ett viktigt inslag i kommande
säsongs logeverksamhet. Att göra bröderna kunniga i druidiska ting
är en del i brödravården och stärker rekryteringsarbetet!

Orden fortsätter att sakta men säkert öka antalet bröder och kanske kan
vi nå det mål som Ordensledningen satte redan 2005, nämligen att vi
till Riksmötet i Östersund 2009 skall vara 5000 bröder. Det finns ingen
enkel väg att nå dit. Det läggs med mycket arbete i grundlogerna på rekrytering av nya bröder, men väl så viktigt att behålla de vi har. Brödravården måste därför ha en hög prioritering i logearbetet. Det är därför
mycket glädjande att avgångarna minskar.

Avslutningsvis vill vi påminna om Ordens stipendiefond. Vid Riksmötet nästa år skall delas ut ett eller flera stipendier och det är grundlogerna som
föreslår lämpliga kandidater. Förslagen skall vara inne hos storlogen senast
1 februari 2009. Information om Druid-Ordens stipendiefond finner Du
på sidan 31 i Ordenslagen (det gröna häftet). Mer information om fonden
kommer i september, både i tidningen som i brev till varje grundloge.

Under våren har mycket glädjande ett brödrasällskap bildats i Stockholm och logen Idris har redan anhållit om logebildning inom en
snar framtid. Den trettonde september kommer en ny loge att instiftas i Arvika där vi ser fram emot att träffa många tillresta bröder.

Nu är det dock tid för oss alla att njuta av den svenska sommaren,
men när ni ligger i hängmattan så fundera på eventuella motioner till
Riksmötet 2009 som skall vara inne senast november.

Villkoren är högst olika för logerna. Många sitter i egna hus, andra hyr sina
lokaler. En del loger är stora, andra små. En del har bekymmer med rekrytering, andra är så gott som självgående och nya kandidater är det inga
problem att få. Förutsättningarna är högst skiftande. Men en sak har alla
gemensamt – vi arbetar alla för de druidiska idealen efter bästa förmåga.

Tack alla bröder för den gångna logesäsongen och glöm inte att den
som lever med planer för framtiden håller sig ung!
Björn Cederberg
RSÄÄ

Bo-Gunnar Ledin
RSMÄ

Skandinaviska Storlogen SGLD av IGLD
Receptionsmöte lördagen den 4 oktober 2008 i Köpenhamn, Danmark.
Reception, i denna intenationella grad, kan göras av broder med lägst Kapitelgraden. Receptionsavgiften är 300 kr + obligatorisk
kostnad för brödramåltiden. Årsavgiften för IGLD-graden är, för närvarande, 100 kr och här tillkommer receptionsavgiften (se
vidare Ordenscirkulär 319).
Klädsel: Mörk kostym, vit skjorta och enfärgad svart, mörkblå eller silvergrå slips (druidslips).

Anmälan till receptionen gör Du till Din loges skrivare som skickar anmälningarna till kansliet@druidorden.se eller Svenska
Druid-Orden, Västergatan 3, 211 21 Malmö. Anmälningarna skall innehålla namn, matrikelnummer, grad samt fullständig adress.
Senast den 14 september vill Kansliet ha anmälningarna.
En personlig kallelse med tid och plats för receptionen sändes till varje recipiend.

Bröder som är medlemmar i IGLD inbjudes att deltaga i detta SGLD-möte. Anmälan om deltagande i brödramåltid göres till logens
skrivare som senast den 14 september meddelar Kansliet. Personlig inbjudan kommer med tid och plats till de bröder som anmält sig.
Varmt välkommen önskar
Svenska Druid-Orden FGDO
Per-Arne Meijgren
RSSkr
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I huvudet
på en redaktör
Den här våren har de flesta av våra grundloger bytt ämbetsmän och en ny besättning har tagit över på kommandobryggan. Det är fullt begripligt att det kan vara
med mycket blandade känslor som den nye ämbetsmannen ser på sitt uppdrag oavsett vilken roll han har. Är jag den som skall tappa marskalkstaven eller glömma
att hälsa på TjOÄ, är jag den som råkar vända två blad i ritualen så att allt kommer
i otakt när jag dirigerar ämbetsmännen eller är jag den som inte placerat RSM rätt
vid bordet enligt Oc 128? Och allt skall nu göras inför bröder som varit med förr
och som vet hur det verkligen borde vara...
Ändå, ingen ämbetsman behöver oroa sig, han är en broder som arbetar bland bröder. Han kan göra misstag men han lär sig av dem, han sätter av sin tid och han gör
så gott han förmår. Toleransen är stor bland druider och måste vara det, ingen kan
vara perfekt från början men mången blir nästan det så småningom.
Men nu är vårterminen slut och sommarlovet börjar. Om den svenska sommaren
brukar mycket kunna sägas, både när den pågår och när den är över. Ibland är
det vackra ord, ibland mindre vackra. Men inför ett sommarlov kan man också
betänka vad en för mig okänd skald har skrivit:
Var glad, min själ, åt vad du har,
nu har du hundra sommardar
- och detta är den första.
När solens lopp sin ände tar
så har du nittionio kvar
och någon blir den största.
Giv noga akt på var du står
i morgon är med ens igår,
det går så fort att vandra.
Lägg märke till att vad du får
är hundra sommardar per år
- i morgon är den andra.
Henrik Enander
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Bröder
Sommar, sol, bad, hängmattan!
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Logen Nerevs
Nyköping

Br. Ingmar Werner, Br. Claudius Müller, Br. Karl-Friedrich Schafmeister,
nye Br. Christian Lorenz, Br Thomas Voigt, Brr Ebbe Jönsson och Walter Sluga
samt nya Brr. Horst Jungjohann och Br. Heinrich Vogt.

inbjuder Bröder av alla grader att
tillsammans med Damer delta i vårt

40 – årsjubileum
den 4 oktober

Program

Samtal mellan M Ä i Logen Vasa och S M Ä i Storlogen Schleswig-Holstein,
Karl-Friedrich Schafmeister om den nya ritualen

Kl. 13.00 Jubileumsloge, Östanvägen 2.
Klädsel: Högtidsdräkt med svart väst
Kl 11.30 – 12.30 Lunch serveras i logelokalen
För damerna ordnas lunch och därefter ett hemmabesök hos den kända silversmeden Anna Stina Åberg
där hon berättar och visar sina alster.
Samling kl 11.30 vid logelokalerna,Östanvägen 2.
Kl. 18.00 Jubileumsbankett
Klädsel: högtidsdräkt med vit väst.
Vi samlas på Blommenhofs hotell runt en välkomstdrink och avnjuter sedan en trerätters middag.
Kuvertpris 390:-. Priset inkluderar allt för kvällen,
mat, dryck till maten och underhållning med dans.

Br. Heinz Vogt i samtal med Br Walter

Övernattning för den som så önskar, bokas på Blommenhof Hotell 0155 – 20 20 60 eller www.blommenhof.se
(säg till att det gäller druiderna)
Lördag 2008 – 10 – 04
Blommenhof hotell

Faddern, Br. Claudius Müller delar ut ett diplom till recipienden

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

Anmälan om deltagande till Jubileumslogen gör du till
Lars Erik Andersson 0155 – 28 35 37 mobil 0706 – 75 29
26 mail:lars-erik47@hotmail.com
Bindande anmälan till Jubileumsbanketten görs genom att
betala kuvertavgift 390:- till plusgiro 82 65 88 - 6 senast
2008 09 08

Logen
Nerevs F G D O 40år
Nyköping
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OSTSEE LOGEN ECKERNFÖRDE
TYSKLAND

Reception den 29 april i Tyskland
Wer eine Reise tut, hat etwas zu erzählen….
Så bra det sitter, det gamla tyska grammatikexemplet på relativa
pronomen, speciellt i dessa tider inför stundande internationella
händelser I München.
Logen Vasa i Malmö blev inbjudna till sin vänskapsloge, Eckernförder i Tyskland. Eckernförde ligger vi den tyska östersjökusten, en
liten fin semesterstad med ca 25.000 invånare.
Vår, allt för tidigt avlidne broder, ROÄ Palle Dahl hade haft ett stort
engagemang i att söka upprätthålla kontakten med de tyska bröderna.
Före receptionen hade logen 20 bröder och ett par turbulenta år
bakom sig. Vår uppfattning var att lugnet hade återvänt och arbetron började ta form.
Vid receptionen fanns det bl a representanter från Presidiet, tyskarnas motsvarighet till RSL och SL och bröder från de flesta av
logerna i Schleswig-Holstein. Toltalt var det 48 bröder närvarande
vid denna reception. ÄÄ Thomas berättade att det brukade vara en
stor uppslutning vid dessa högtidliga tillfällen.
Den tyska Druid-Orden hade tagit fram en ny ritual som för första
gången praktiserades. ÄÄ manövererade sig elegant igenom den
nya ritualen.
Den tyska klädkoden överenstämmer inte riktigt med vår. Frack
används inte vid reception eller vid andra högtidliga tilfällen.
Inne i lunden tackade vi för inbjudan och för de välkomnande ord
vi fick - på svenska! Vi replikerade med att tacka för den värmande

Logen Vasa får en bok i present av ÄÄ Thomas, en bok om Eckernförde , vilken
bröderna Ebbe Jönsson och Walter Sluga tackade för

orden och framförde hälsningar från bröderna i logen Vasa, SL
sydborgen och från vår egen RSL.
Efterlogen blev ytterligare ett tillfälle att knyta nya druidiska band
med tyskarna och hoppades att de själva skulle komma och besöka
oss i Sverige. Ett halvt löfte gavs att bröderna från Logen Eckernförde skulle komma till Sverige och då tillsammans med sina damer.
Våra egna ambitioner är att få till stånd ytterligare resor till våra
tyska bröder inom det snaraste.
Ebbe & Walter
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DET KOM ETT BREV
Det kom som ett brev med posten. Brevet som talade om att Riks OldÄrksgradens rådslag beslutat kalla mig till denna höga grad med receptionen
den 3 maj i Uppsala.

reda mig för fredagskvällens aktiviteter - middag i logen Belenos regi.

Dess för innan skulle ett riddarnamn och ett sköldemärke funderas ut
och förslaget skickas till ROÄ Jan Forsberg. Det finns en hel del restriktioner med både namn och bild, men det hela löste sig med ett enkelt
telefonsamtal till redaktionsbrodern Henrik Enander och en liten diskussion med hustru Karin. Henrik visste precis hur namnet skulle vara
och sköldemärket blev en familjeangelägenhet. Riddaren av Ordet och
Bilden blev det och då med bakom liggande tanke att jag arbetar med vår
tidning - där finns både ord och bilder. Sköldemärket kom sig naturligt
och blev en filmrulle med en gåspenna framför sig. Enkelt och okomplicerat. I septembernumret skall jag försöka skriva lite om alla de olika
sköldemärken och riddarnamn vi har inom Druid-Orden.

Som sig bör i druidiska sammanhang startade det hela med en drink och
ett allmänt mingel och hälsande. Det var inte många ansikten som var
kända så det fick starta med presentation och med hörseln på helspänn.
När presentationen var avklarad kunde jag konstatera att många namn
kände jag till men till nu hade dessa varit ansiktslösa. Namnen har figurerat många gånger i Svensk Druid-Tidning och i viss mån också ansikten
men att komma ihåg - det är en helt annan sak.

Efter en kort promenad anlände jag till Frimurarnas pampiga hus, en
före detta Riksbanksbyggnad från tidigt 1900-tal.

Nu var det inte bara en massa ROÄ som var samlade. För första gången var även
damerna välkomna till denna träff. Noterbart är att det var också första gången
som ett ROÄ-möte var förlagt utanför Malmö. Det var mycket som var nytt.
Logen Belenos Lv Tommy Lindgren hälsade oss alla välkomna till kvällens festligheter och berättade vad som väntade oss. Förutom en välkomponerad meny

Med stor spänning embarkerade jag mig på X2000 till Stockholm med vidare destination Uppsala. Anlände i lagom i tid för att i lugn och ro förbe-
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JUBELVETERAN
THORSTEN DAHLBERG
LOGEN GRANNOS

med utvalda viner till både
förrätt, varmrätt och dessert.
Som underhållning kom Glunten och Magistern, här gestaltade av Magnus Fagerberg och
Ronny Funseth från Orphei
Drängar, och sjöng välkända
melodier. När nu flygeln ändå
var besatt fick extra inkallade
Lv Caj Söderberg möjligheten
att fylla lokalen med Olrogs
”En ubåt till salu”.
Den välfyllda baren kom att
bli som en magnet under kvällen, värmen i lokalen satte sina
spår.

Anders Graner & Anders Ely Robson.

RSÄÄ Björn Cederberg tackade logen Belenos för en helt
fantastisk kväll Ett extra stor
tack riktades till alla de Belenosbröder som ställt upp för
att vi skulle få en oförglömlig
kväll. Som skåning måste man

RSÄÄ Björn Cederberg, Jubelveteranen Thorsten Dahlberg
och SÄÄ Ingemar Gustafsson

Måndagen den 7 april reste tre druidbröder till Göteborg med RSSÄ i spetsen
för att till OÄ Thorsten Dahlberg utdela vår Ordens jubelveterantecken. Eftersom br. Thorsten har svårt att gå skedde den högtidliga ceremonin i hans hem.
RSÄÄ Björn Cederberg med hjälp av SÄÄ Ingemar Gustafsson Sl Järnbäraland
samt logen Grannos tj OÄ Jan Erik Lundqvist överlämnade ceremoniellt till en
mycket rörd  br Thorsten jubelveterantecknet. Br Thorsten tackade med “tänk
att så goa gubbar har åkt ända hit till mig för att hedra mig på detta sätt”. En
lång druidisk bana startade i logen Elvin den 7 april 1958. Samma år den 1 nov.
blev br. Thosten stiftarbroder i logen Grannos Avesta. Efter många år och ämbeten flyttade Thorsten till Göteborg och logen Gustaf Smith men kände efter ett
tag att Grannos är min loge så han återvände dit.
Sedan Thorstens hustru Margit gått bort för flera år sedan lever han nu ensam i sin lägenhet på Semenariegatan i Göteborg. Eftersom hans ben är lite
skraltiga har han hjälp av trevliga flickor från hemtjänsten. Till denna hans
högtidsdag hade dottern Maud rest ner från Avesta för att fixa och vara honom till hjälp med allt som hör en sådan dag till. Stämningen steg efter hand
och Thorsten själv som trots sin ålder (han fyller 96 år den 14 september)
är mycket vital och har ett minne som vi yngre avundas honom, berättade
om sin tid som Druid och som yrkesmusiker. Det finns en viss härlig jargong inom musikerkretsar och den besitter verkligen Thorsten efter alla år
inom såväl militär som symfoni och jazzorkestrar. Efter en mycket trevlig och
härlig broderlig samvaro med Thorsten och hans mycket goa döttrar var det
dags för uppbrott

RSÄÄ Björn Cederberg, avtackar Fu med SÄÄ Hans Rosengren, SL Bardaland
och ÄÄ Kari Aarnivaara, Logen Belenos

hålla med, och man kan kanske lägga till att "där var möen mad och mad i
rättan tid".
Nu började dagen skifta datum. Sängen kallade. Det gällde att vara pigg och
nyter dag två, för det var då det gällde. Innehållet i brevet skulle verkställas.
Lördagen var fri för egna aktiviteter. Medresta damer fick en tur med sakkunnig ledning runt Uppsalas alla sevärdheter. Av stämningen att döma
vid hemkomsten hade det hela varit ett mycket lyckat arrangemang. Själv
tillbringade jag dagen med att vandra runt i Uppsala. Slottet, Domkyrkan
och Fyrisån - det räckte mer än väl.

Vi alla Druidbröder önskar dig trevliga år framåt på din levnadsbana och hoppas att det blir möjlighet för Dig att kunna nävara
när logen Grannos fyller 50 år i höst.

Kvällens middag var endast till för bröderna. Damerna fick förlusta sig på
egen hand och det var med all sannolikhet inga problem.

Lev väl Broder Thorsten önskar din broder och vän
Per-Axel som tyvärr ej kunde vara med på grund av
sjukdom.

Även denna kväll blev det en kort vandring till logelokalerna. Spänningen började komma i fatt. På något vis kändes det som om cirkeln höll på att slutas,
och gick tillbaka till hösten 1980 och dagen för min egen reception i Eubatgraden...
Vad som sedan hände under resten av kvällen kan den intresserade brodern läsa om på sidan 8.

Annonsmodul

Söndagfrukost startade med ett trevligt och allmänt ”tack för igår”. För
berörda parter fortsatte dagen med lunch som, enligt hörsägen, låg helt i
paritet med vad vi blivit undfägnade dessa dagar.

50x90mm i 4-färg 350:-

Själv embarkerade jag mig på tåget med ett äpple och en banan. Jag visste att
hustrun väntade med middag och nyfikenhet över av att se min nya regalie...
Göran Lindgren, Riddaren av Ordet och Bilden
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ROÄ-graden
2008 års vårmöte i RiksOldÄrk-graden hade efter många år i Malmö flyttats till Upsala med Logen Belenos som värdloge.

Förslag på nya ROÄ upplästes och ballotering företogs.
Vice Talmannen RSÄÄ Björn Cederberg gav rapport från RSL med bland
annat en förhoppning om att till 2009-års Riksmöte i Östersund vår Orden skulle uppnå 5000 bröder.

Efter upprop och intåg öppnades rådslaget av Ädle Talmannen ”Riddaren av
Spegel och Sond”, Jan Peterzén. Samtliga ämbetsmän voro närvarande och mötet hade samlat 45 ROÄ vilket var några fler än föregående vårmöte i Malmö.

Tre ROÄ erhöll vår Ordens Förtjänsttecken;
Rolf Mattson från
logen Merlin, Riddaren av Stenhuggarön,
Bertil Svensson,
logen Lir, Riddaren
av Ästad samt Sigurd Lövmo logen
Neptunus, Riddaren
av Västerhavet. ROÄ
Lars Larsson, logen
Vasa rapporterade
från det ganska nya
forskningsutskottet.

Reception:

Under punkten ideellt kåserade “ Riddaren av Östra Aros” SÄÄ Hans Rosengren med temat “Upsala i går, idag, och i morgon”

Fyra OÄ voro kallade att upptagas i vår Ordens högsta grad, Riddargraden. Nya
ROÄ-ar blevo: Dan Bergeld logen Aqulia med riddarnamnet”, Riddaren av
Gränslandet”, Göran Henriksson logen Sefir med riddarnamnet “ Riddaren
av Ranrike”, Göran Lindgren logen Ad Astra med riddarnamnet “Riddaren
av Ordet & Bilden” samt Lars Kardfall logen Thesevs med riddarnamnet “
Riddaren av Slöjdtraditioner”.

Nästa rådslag kommer att ske i Malmö den 22 november 2008. Efter avslutning och uttåg samlades vi till gästabud där bland annat de nya ROÄ
gav bakrunden till sina val av riddarnamn och gästabudet avslutades med
Riddarsången som vi nu börjar att lära oss.
En stor eloge till logevärden i Belenos som med hjälp av sitt festlighetsutskott serverade en mycket god måltid med goda viner. En skön sommar
önskas alla bröder med damer. Vi ses i Malmö i november.

Parentation hölls över “Riddaren av Watelonge” ROÄ Edvin Sundell född
280817, ROÄ 890519 och avliden 080202 och stämningsfull musik inramade parentationen.

Riddaren av Folkarebygd Per-Axel

Efter val av justeringsmän, uppläsning av protokoll meddelades från sjumannarådet att reseersättning utgår från överstigande 600:-

ORDENSLEDNINGEN INFORMERAR
Motioner till Riksmötet 2009 i Östersund
Arbetet med att anpassa och utveckla Svenska Druid-Orden för fortsatta framgångar och med att föra de druidiska levnadsidealen är del av vårt arbete inom
Orden. Anpassning till dagens situation har skett successivt och det arbetet har
egentligen aldrig stannat upp. Nu närmast finns möjligheter att påverka, genom
att till det kommande Riksmötet 2009 lämna motioner och förslag om förbättring
och utveckling. Alla kan lämna förslag till Riksmöte.
Processen för handläggningen av förslag framgår av §55 i Ordenslagen. Det
börjar närma sig tidpunkten för sista datum då förslag kan inlämnas. Ta vara på
sommaren, men ge även vår Orden en tanke. Förslag skall vara Ordensledningen
tillhanda senast den 1 november 2008.
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Matrikeln och Arbetsordningarna.
Vår ambition att trycka både Matrikel och Arbetsordningar för distribution tillsammans med tidningen i
juni föll. Vi har haft svårt att få in alla underlag från
logerna och därmed har vi inte kunnat hålla tiden. Det
var bestämt att alla nya ämbetsmannakårer skulle presenteras i matrikeln.
Arbetet med de båda trycksakerna går nu vidare under
sommaren.
Per-Arne Meijgren RSSkr
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I skrivande stund efter den helg i maj då logen Belenos var värd för vårens Ordensrådsmöte i Uppsala, känner jag för att ta upp betydelsen av
”oegennyttigt arbete”.

Det är stimulerande att vara delaktig i att förändra, förbättra och utveckla något som alla har glädje av nu och i framtiden. Det är värt oändligt
mycket mer än ekonomiska ersättningar. Det stärker brödraskapet inom
logen men framför allt känner man sig tillfreds själv av den respons man
får. Det kan t o m ge mera kraft till det vardagliga arbetet som ibland kan
kännas lite trist men som man måste ha för sin överlevnad.

Eftersom planeringen för OR-mötet började redan under hösten fick jag
förtroendet att vara tf logevärd inför det här specifika tillfället den 2-4
maj eftersom vår nuvarande logevärd, Tommy Lindgren, ännu inte var utsedd. Han var dock med och arbetade mer än någon annan under dessa
dagar eftersom han då hade blivit Lv. Vår nuvarande munskänk, Anders
Graner, likaså.

Att vara logevärd är definitivt det av logens ämbeten som påtagligt ger
mest tillbaka i form av bröders spontana uppskattning. Då är man lycklig
som logevärd, -om man sköter uppgiften rätt förstås.

Vi behövde ca 15 bröder som skulle arbeta dessa tre dygn som började
på fredagsmorgonen och slutade på söndagskvällen. Det var en varm
och solig vårhelg efter en vecka då många tar ledigt eftersom den var
uppstyckad med valborgsfirande och första maj.

Jag kommer tillbaka till arbetet under Ordensmötet. Vi hade fem kaffeserveringar, två trerättersmiddagar varav en med damer och underhållning och två luncher varav också en med damer. Däremellan hade
vi fortlöpande mötesservice. Då kunde det ibland vara kaotiskt bakom
kulisserna. Svetten lackade och vi var trötta på nätterna så vi vacklade
men allt detta svetsade oss samman. Vi var nästan euforiskt glada när allt
hade fungerat helt efter planering.

Visst blir man då glad när man frågar bröderna i FU, samt ytterligare
några fler och de så gärna ställer upp för att hjälpa till. Självklart var
det någon som av familje- eller arbetsskäl inte kunde, men det var inga
problem, jag kunde bara fråga en annan broder.

Vi hade fått förfrågan om arrangemanget, vi antog utmaningen, vi klarade av det och vi mottog många vänliga kommentarer.

Jag har alltid varit en föreningsmänniska och sett attityder i många olika
ideella föreningar genom åren. Men jag har aldrig någonsin tidigare upplevt denna genuina vilja att hjälpa till som i vår druidloge. Jag blir varm
inombords när jag upplever detta engagemang.

Det är då man kan känna druidisk lycka.
Upplev en glad sommar.
Caj Söderberg, Logen Belenos, Uppsala

Andra människor kan undra varför man arbetar så mycket för logen. ”Ni
får väl någon form av ersättning?” Vadå ersättning?
Vi talar om oegennyttigt arbete men egentligen är det felaktigt.
Det är faktiskt väldigt egennyttigt att få den respons som man alltid får av
att arbeta och engagera sig i logearbetet.
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Alf
Henrikson
poet och ”blid filosof av skeptisk skola”
Alf Henrikson (1905-1995) var född i Huskvarna där han växte upp och
tog studenten för att flytta till Stockholm och bli reporter på Dagens Nyheter. Snart blev hans huvuduppgift på tidningen att under signaturen H
skriva en “dagsvers”, ibland med anknytning till dagsaktuella händelser,
ibland bara en lekfull tanke. Det beräknas att han under mer än femtio
år skrev över 20.000 sådana dagsversar, naturligtvis av skiftande kvalitet
men en ändå ganska svårslagen prestation.
Vänskapspakten mellan Hitler och Stalin blev klarsignalen för andra
världskrigets utbrott men den innebar också att de gamla dödsfienderna nazister och kommunister nu skulle vara bästisar och bundis för all
framtid. Detta för hela världen överraskande förhållande kommenterade han i sin dagsvers den 22 augusti 1939 helt enkelt så:
De följas åt i endräkt och förening
och snabbt tog deras världsåskådning slut.
Och vi som trott att orden haft en mening
se faktiskt mer än vanligt dumma ut.
Alf Henrikson ägde en närmast sagolik förmåga att handskas med svenska
språket men också en outsinlig nyfikenhet på allt han inte kände till. Han
skrev om antikens historia, biblisk historia, byzantisk, dansk, kinesisk,
svensk historia och en massa annan historia. Som historiker ägnade han
sig inte åt grundforskning utan sammanställde vad andra skrivit men han
kunde konsten att göra detta på ett begripligt sätt. Till skillnad från alla de
som aningslöst och okritiskt sväljer allt vad de läser i ämnet historia och
tror att detta är sanning, pekade han med ett roat leende på uppenbara
felaktigheter i tidigare historieskrivning. I en dikt 1964 försökte han också
med en enkel räknelära visa på kunskapens problem:
Om den lärde professorn i litteraturhistoria
med okuvlig idoghet läser en bok om dagen
söndag och vardag i nittio år, då har han läst in
vid pass tjugofemtusenfemhundrafemti volymer.
Men trettiotusen tavlor med kilskrift på
finns enbart i British Museum, och hundradetusen
band ägde Linköpings läroverk när seklet var ungt.
Så kan det bevisas med enkel aritmetik
att det mesta som människor vet måste tydligen vara
hörsägen, handboksupplysningar, andrahandskunskap.
Och till råga på allt har kineserna skrivit en del.

Också naturens under och föränderlighet fascinerade Alf Henrikson och
med en filosofisk underton noterade han att
Sommarsolståndet är redan förbi
och dagarna påskyndar färden.
Ljusare junikvällar än vi
har ingen i hela världen.
Än skall fjärdarnas glitter och svalornas flykt
och allt lövsuset länge bestå.
Lite vemodigt, det har jag alltid tyckt,
är midsommardagen ändå.
Många av sina dikter - eller verser som han själv mera anspråkslöst kallade dem - gav Alf Henrikson ut i bokform. Den sista diktsamlingen,
“Rim & reson”, korrekturläste han några månader före sin död och skrev
till förlaget att “samlingen tycks mig bättre än jag trott”. Om honom har
sagts att han lyckligt kunde förena poesi och konstskicklighet till kunnigt konsthantverk av stor finess. Själv hade han stor respekt för allt kunnande och all yrkesskicklighet. Därtill hade han den sällsynta förmågan
att tvärs genom världens galenskap få oss att glädjas åt livet.Med all rätt
står han idag staty i sin hemstad Huskvarna.
Henrik Enander

Bra organist – ett bra möte
Som avgående ÄÄ i logen Taranis vill jag ge ett mycket gott råd till
andra ÄÄ:ar – hitta en bra organist och Du får bra möten! Jag vill
faktiskt gå så långt att jag anser att organisten har den viktigaste
funktionen av samtliga ämbetsmän under ett druidiskt möte.

Alf Henrikson tycktes kunna skriva om vad som helst, om vårt antika modersmål eller om verskonstens ABC, men som gammaldags folkbildare ville han
också dela med sig av sin kunskap. Våra nordiska förfäders religiösa uppfattning om världens uppkomst och undergång, om den eviga kampen mellan det
onda och det goda, beskrev han livfullt i boken “Asken Yggdrasil”.1949 fick han
priset för årets bästa ungdomsbok, “Vägen genom A”, en bok som märkligt nog
passar minst lika bra för vuxna. Den som inte läst den boken har en stunds
högst nöjsam läsning framför sig. Men han kunde också redan för fyrtio år
sedan med sin lätt ironiska stil peka på vår egen tids märkliga uppfattningar:
En naken främling träder i världen in.
Någon torkar honom i synen och daskar
honom i baken.
Någon lindar en filt om hans bleka, hårlösa skinn.
Och om femtio år om det vill sig väl är han
varken blek eller naken.
Sverige åt svenskarna! lyder hans bidrag till
världsförbättrarbråket.
Han har glömt att han själv var en naken främling
som inte kunde språket.

Organisten – eller ”CD-spelaren” (som det blivit i många loger)
– kan genom sitt musikval styra mötet. ”Rätt” musik under inmarschen gör att lundens värme omsluter bröderna. Lugnet sprider
sig sedan och stillhet råder när ÄÄ, efter att ha uppmanat bröderna
att sitta ned, vänder sig till organisten och denne nu låter ett klassiskt musikstycke strömma genom högtalarna mot de välklädda
bröderna. En genom musiken ”samstämd” öppningssång åtföljd
av ett musikaliskt mästerverk
under punkten ideellt ger ett väl
sammanhållet möte när bröderna
så samlar sig för mötets avslutning och en stunds meditation.
När organisten då efter en stund
”tonar upp” musiken och ljusets
styrka samtidigt tilltar – ja, då
går rysningar av välbehag hos de
församlade bröderna varefter uttåget kan börja.
Detta vill jag säga är ett bra möte,
ett möte vid logen Taranis i Kalix under ”ledning” av den genuint
musikaliskt intresserade och kunnige organisten Carl-Gustaf
Fornelid.
Carl Otto Gählman, ÄÄ
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Storlogen Boreland
Rapport från mötet i Sundsvall 26 april 2008

till K-graden varav två bröder hade rest från Karlstad, med Aquila som hemmaloge, för att ta sin grad.

Så har det hänt igen…

Bland våra gäster märktes, Steinar Vordal och Karl Johan Medby från vårt
naboland i väster nämligen logen Belenos på Stjördal. De är årligen återkommande bröder som gärna gästar vårt storlogeområde. Från Edsbyn gästades
vi av ROÄ Sverker Nilsson och från Storlogen Vänerland av SV Jan Andersson
som tidigare varit en broder av logen Karlavagnen i Sundsvall. Broder Jan
hälsade oss välkomna till den invigning av ny grundloge som sker i Arvika
den 13 september 2008.

Senast det hände var år 1888, då brann nästan hela Sundsvall ner till grunden.
En del vatten har runnit ut i Ljungan sen dess men nu var det alltså dags igen.
Veckan innan vårt Storlogemöte, eld och rökskadades det hotell som bokats
upp för SL-ämbetsmännen och valda ombud till mötet. Övriga tillresta gäster
från när och fjärran fick också känna på de gaser som används för att sanera
rökskador, ligga som ett täcke i korridorer på hotell Ibis. Som om detta skulle
vara nog, icke, efter vårt ÄK på fredagskvällen samlades tillresta bröder med
damer på restaurang Brandstationen för trevlig samvaro.

Mella Ring och Kapitelmötet intogs lunch, var tror ni? Jo, just det, på
brandstationen och skulle ni som läsare bli överraskade om de serverades rökt kassler med tillbehör, jasså inte !

I samband med dukningen av logelokalen och genomgång av ritualer meddelade vår SOrg Ingvar Eriksson att hans medförda orgel ”brunnit ihop” vad annat
att vänta!

Mötet avslutades med att påminna om att 2009 års Storlogemöte kommer att gå av stapeln i Kramfors med logen Polstjärnan som värd för sitt
80-åriga jubileum. Det förväntas bli en rykande åtgång på de reserverade
platser som står till förfogande.

Skam den som låter sig nedslås av en sådan bagatell och som medlem
av Jemtska hammondsällskapet har under årens lopp skapats en del
goda kontakter som nu kom väl till pass. I Matfors, sexton kilometer från
Sundsvall, finns en medlem med en hammondorgel typ A 100 som för
den oinvigde kanske inte säger så mycket men för den som var på plats
och fick höra vilka ljuva toner en sådan presterar med en god organist
bakom tangenterna. Som lite extra kuriosa kan nämnas att det gick åt sex

Efter storlogemötet inbjöd Logen Karlavagnen till vårmöte med
damer. En anpassad
ritual användes för
tillfället och det skapades en vacker och
god stämning i logelokalen.
Musikunderhållning
av klass exekverades
av två ungdomar från
Sundsvalls
musikgymnasium nämligen
Matilda Åström och
Kalle Gunnarsson.

OÄ fr v : Jan-Erik Larsson ,Argo, Per Nyström, Derva, Marcus Nilsson, Derva, Sven
Vestman, Venus, Olof Melander, Karlavagnen, Folke Wiklund, Polstjärnan.

Efter avslutat möte tågade samtliga, drygt
hundratalet personer,
under fiolspelande musik till bankettlokalen.
Där välkomnades alla
av festlighetsutskottet.

armstarka personer för att
få ”pjäsen” på plats.

R-bröder fr v: Hans Andersson, Derva,
Tord Sundqvist, Argo

Vårt Storlogemöte med gradgivning startade tidig lördagsmorgon. Sex R-bröder
förlänades Old-ärk graden.
Två Kapitelbröder hedrades
med R-graden och inte mindre än sju druider kallades

Kvällen blev precis så
trevlig som alla hade förväntat med god mat och dryck och en trevlig
samvaro i god druidisk anda.
Ännu ett storlogemöte i Storlogen Boreland kan läggas till handlingarna
som ett av de mest eldfängda i historien.
Text, gu pe
Foto, Rolf Granqvist

K-bröder fr v i bakre raden: Jörgen Andersson Aquila Vänerland,
Kurt Lindqvist, Karlavagnen, Bosse Thorhuus, Derva
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ÄMBETSMÄN
2008-2010

Logen Nerevs, Östanväg 2, Nyköping
Från vänster: Skr John Johansson, MÄ Lennart Ekberg, ÄÄ Åke Ehrnst,
TjOÄ Thorbjörn Karlsson, Iv Per Hultberg, Yv Bengt Eriksson,
M Kjell Battaroff, Ark Claes Bolin, Lv Lars-Erik Andersson, Skm Rolf Sandström
Org Anders Jansson.

Logen Carnac, Bruksgatan 31, Helsingborg
Fr.v. Skm Jan Åberg, ÄÄ Kaj Bergström, Yv Jan Heiderup, Org Ole Knudsen,
Tj OÄ Stefan Alfonsi, Skr Heinz Grabner, MÄ Torgny Kihlén, M Peter Wesser samt
Iv Thom Jepson.

Logen Selene, Druidvillan, Trelleborg
Logen Iris, Gamla Björlandavägen 95, Göteborg
Fr.v. tjOÄ Hans Bergqvist, MÄ h Hb Anders Åbrandt, Skr Magnus Liedholm, ÄÄ v Hb
Thomas Blomberg, MÄ Krister Backman, ÄÄ Lasse Nilsson, Skm Imre Tomasits, ÄÄ
h Hb Bert Berntsson, Iv, Jan-Eric Nilsson, M Bo Zachrisson, Yv Jack Hagström.

Logen Lir, Tullhuse, Hamnvägen, Varberg
ÄÄ Lars-Anders Kvint, MÄ Lennart Lundberg, Skr Roland Jigenheim, Skm Ingvar
Persson, M Manne Engström, Iv Ingvar Johansson, Yv Brian Markham, TjOÄ Lars
Norrman, Org Conny Dedorsson, Ark Ingvar Ohlsson, Lv Christian Johansson

Från vänster sittande: Skr Douglas Persson, MÄ Jörgen Roslund, ÄÄ Hans-Göran Olsson, TjOÄ Lars Nordblad, Skm Jan Andreasson. Från vänster stående: M
Leif-Ove Svensson, Yv Kurt Szymasko, Iv Marcus Fagerström, Organist Kent
Öjvindsson, Lv Anders Fors.

Logen Arosia, Hantverkargatan 3, Västerås
Bakre raden: M Roger Eklund, Yv Curt Östlund, Skm Ingvar Borg, Iv
Per-Erik Åberg. Nedre raden: MÄ Håkan Sandberg. ÄÄ Bengtgöran Ellerstedt,
Skr Anders Allander.
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SL JÄRNBÄRALAND

Logen Temenos i Edsbyn stod som värd för årets Storlogemöte för Storlogen Järnbäraland och SL Ämbetsmän var mangrant samlade med SÄÄ
Ingemar Gustafsson i spetsen för att dela ut 18 grader i de tre storlogegraderna. Deltog i mötet gjorde även RSSkm Rolf Eriksson och ROÄ
Sverker Nilsson.

Fem bröder hedrades med ring-graden: Anders Thomsson, Benny Wulff,
Gösta Falk, Eddie Schef och Gunnar Ahlbom

Kapitelgraden

OÄ graden

Nio bröder hade kommit för att få kapitelgraden: Inge Eriksson, Anders
Hansson, Rolf Fallgren, Åke Stenqvist, Sven-Arne Blixö, Henrik Molin,
Gunnar Larsson, Thomas Holgersson och Roland Hugg

Fyra bröder förlänades med OÄ-graden: Christer Thörnros. Björn Mårtensson, Bengt Tiger och Lars Åke Åsell.

Ring-graden

Efter de två inledande gradgivningarna blev det lunch där värdlogen Temenos hade ordnat till en utomordentligt god lunch med fisk som huvudrätt. Tal till fosterlandet hölls av Tj.OÄ Nils Erik Falk. Sedan SÄÄ Ingemar
Gustafsson tackat för maten blev det att ta sig an de blivande kapitelbröderna.
Efter en hård dags arbete för SL Ämbetsmännen slutade SL-mötet vid
16.30 tiden och de kunde pusta ut och konstatera att det gick bra även
den här gången.
Text o bild: Johnny S Andersson
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SL Östanl
Mötet den 12 april 2008
Inte mindre än 130 brr hade anmält sig till detta SL-möte, vilket är rekord för Östanland.
Vid OÄ-mötet förlänades 13 brr OÄ-graden. Dessa var Olle Rydell, Kjell Pettersson, Ove
Alftin logen Wirdar, Lennart Lilja, Hans Sverlinger, Dennis Larsson logen Merlin, Örjan Hyttfors logen Teutates, Christer Nilsson logen Allbota, Roland Karlsson,
Inge Ståhl, Ulf Andersson, Göran Sjöqvist och Tommy Lööf logen Avalon.

SOÄ Henrik Enander talade till de nyblivna OÄ:a där
han påpekade Ordens positiva symboler för kedjan.
Kedjan är också ett bevis på att bäraren lagt ned ett
stort arbete för druidismen.
OÄ Hans Sverlinger tackade å recipiendernas vägnar
för utmärkelsen och den fina receptionen.
Vid R-mötet hedrades 19 brr med ringgraden. Dessa
var Anders Nilsson, Ulf Oscarson, Bengt Johansson, Thomas Elofsson logen Wirdar, Göran Mårtensson, Rolf Johansson logen Merlin, Anders Johnsson, Johnny NilssonJörgen
Svensson, Jan Andersson logen Stonehenge,
Håkan Håkansson logen Teutates, Arne Lundgren, Anders Johansson, Rüdiger Scheff, Lars
Wennerstål logen Värend, Arne Henricsson
logen Allbota, Michael Håkansson, BengtGöran Ohlsson, Staffan Käll logen Avalon.
Ringsången framfördes av OÄ Gianfranco Isacchi ackompanjerad av Org Ronny Ragnarsson. Båda logen Ossian.
Tjg SV Peter Sunnanek talade till de nyblivna R-brr i vilket
han uppehåll sig kring ringens symbolik med oändlighet och
trohet, samt förhållandet mellan allians- och Ordensring.
R-br Rolf Johansson logen Merlin tackade för att de blivit upptagna i R-brr krets och berättade en historia om en
ökenvandring och en slips.
Till Kapitelbröder kallades Druidbröderna Magnus
Tidstrand, Berndt Eriksson, Jan Erik Svensson
logen Wirdar, Gunnar Löfstrand, Johan Sjögren,
Ingemar Knutsson, Peter Lundh, Tomas Nilsson, Joakim Tillberg logen Stonehenge, Patrik
Byhmer logen Teutates, Andrej Krugly, Kent
Larsson, Heinz Olofsson, Leif Holgersson logen
Ossian, Pontus Sannéus logen Värend, Pontus
Danielsson, Fredrik Norén, Benny Petersson
logen Allbota, Göran Dahlqvist, Alf Carlsson,
Per-Åke Hjert, Per Andersen och Jan Fagerberg
logen Avalon.
SMÄ Thor Johansson höll talet till de nyblivna K-bröderna
därhanutgickfrånlärdomarnakunskapärmaktochuppträd bland dina medmänniskor så att du blir aktad av alla.
K-br Joakim Tillberg logen Stonehenge framförde recipiendernas tack för att ha blivit upptagna i Storlogen
och i K-graden.
Härefter installerade RSÄÄ Björn Cederberg, SSM
Sven-Holger Johansson, RSV Göran Lundgren med
bistånd av ROÄ Bo Asking följande SL:Äm valda under perioden 2008-2012:
SÄÄ Ove Finnhult, SMÄ Per Larsen, SSkr Peter Sunnanek, SSkm Kurt-Arne Nordström, SM Roland Lundström, SV Staffan Malmqvist och TjSOÄ Rolf Mattsson.
SÄÄ Ove Finnhult utdelade SÄÄ:s exregalier till ROÄ
Rolf Mattsson, SMÄ:s exregalier till OÄ Thor Johansson, SSkm exregalier till ROÄ Leif Persson och SV:s
exregalier till OÄ Lars Björk, varunder han avtackade dem var och en med några personliga ord.
Ove F.
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Landet runt
2 Stella Polaris, Trelleborg
Ny ämbetsmannakår installerad
Torsdagen den 17 april installerades under högtidliga former Stella Polaris nya ämbetsmannakår av SL Sunnanland med SÄÄ Börje Lindén i
spetsen samt SMÄ Claes Nilsson och SM René Lindelöf. RSSkr Per-Arne
Meijgren förgyllde högtiden med sin närvaro. I efterlogen hade vi dagen
till ära lyckats engagera musikinslag med verkligt professionella aktörer.
Rune Rosell, sång, ackompanjerad av Kjell Olsson på flygel samt Milos
Kalla på violin.

också SÄÄ Lars-Åke Sevborn från Wales. Bland Mimerbröderna märktes
OÄ Gert Frostander, som hälsades speciellt välkommen av ÄÄ, eftersom
det var ett tag sedan han besökte logen.
ÄÄ delade för första gången, inne i Lunden, ut Ordens nya närvarotecken.
OÄ Ebbe Lindsjö tilldelades ett sådant för 400 möten i egen loge. ROÄ Göran
Lundgren fick ett märke för 300 möten, men då handlar det alltså bara om
sammankomster i den egna logen. Skulle även närvaro hos andra loger räknats, hade br Göran varit uppe i otroliga 926 möten (och när detta läses är
det säkert ännu fler).
Märken för 200 möten tilldelades ROÄ Stig Nilsson och Oldärkarna Göran
Lindman, Lennart Olsson, Kjell Frostander, Georg Allgulander och Kjell Ranemyr. Och märken för 100 möten gick till Oldärkarna Per Larsson, Torsten
Mårtensson, Leif Hansson och Tommy Johansson, samt br Göran Svensson.
I efterlogen utökades antalet deltagare med ytterligare två man. Det var br
Robert Mattsson som bjudit med sig två eventuellt blivande bröder. Medan
vi övriga hade möte i Lunden, fick dessa två vänta utanför tillsammans med
OÄ Lars-Olof Nilsson, som informerade om logen. Och sedan fick de båda
deltaga i efterlogen. Där vi lyssnade till ett mycket intressant föredrag av
trafikprataren i lokalradion Ulf Lindström. Att det var ett ämne som engagerade bröderna märktes. Det var många kommentarer och frågor.

Utemöte 080507

Kvällens musiker avtackades med varsin välförtjänt bukett.

Som sig bör en kväll som denna avlöste talen varandra. MÄ Richard
Åström höll ett intressant tal till fosterlandet och gav exempel på hur
svenskheten frodas när svensken är på utlandssemester. MÄ tyckte att
vi skulle tillbringa fler semestrar i Sverige inte minst för att minska miljöpåverkan från flygresor. Strax innan MÄ skulle avtacka våra eminenta
musiker uppmärksammades att kvällens Tj M Bengt Håkansson denna
afton fyllde 75 år. Broder Bengt ställde upp för vår ordinarie M Christian Nilsson då han måste ila iväg på tjänsteresa. Vem hjälper? Jo, broder
Bengt. Så stämde bröderna unisont upp i ”Ja må han leva” och våra eminenta musiker ackompanjerade.
Text och bild: Ingemar Granelli

Mimers första utomhusmöte på flera år blev en succee. Vädret var bästa tänkbara och platsen verkligt naturskön. 19 bröder deltog, därav en del gästande
från logen Hesperus, med ÄÄ Roland Olsson i spetsen. Den inledande ritualen
gav kvällen en mer högtidlig och stämningsfull prägel än om vi skulle kastat
oss över maten direkt. Ämbetsmännen som för första gången genomförde
denna nya ritual var, från ÄÄ till Yv: Karsten Klinteberg, Kenneth Svensson,
Rolf Augustsson, Lars-Olof Nilsson (ersättare), Jan Mårtensson, Kjell Ranemyr (ersättare) och Mats Svensson. RSV Göran Lundgren hade två roller att
spela. Dels var han TjOÄ, men samtidigt också organist. En dubblering han
klarade utan problem.
Alla deltagande tyckte att uteritualen var lyckad. En del Hesperusbröder
ville till och med att vi skulle genomföra mötet en extragång. Eller hur
vi nu ska tolka det faktum att de, när det var dags att sjunga slutsången,
valde att börja om med inledningssången.
Efter genomförd ritual anslöt de medföljande damerna och det var dags
för en välsmakande grillbuffé. Stämningen var hög. Inte minst tack vare
att Hesperusbröderna var så duktiga och flitiga sångare. Det hela tog
plats i Törringelund, vid restaurangen och dansrotundan mellan Svedala
och Oxie. Ställets innehavare Hesperusbrodern Leif Jönsson passade
också på att berätta lite om detta anrika ställe.
Det finns flera flitiga Mimerbröder som deltagit i merparten av säsongens sammankomster. Men en som också har verkligt hög närvaro, åtminstone i efterlogen, är Lena Lundgren. Hon tackades för detta och fick även en orkidé av FU.
Karsten

3 Logen Mimer, Malmö
Eu 080423
ÄÄ Karsten Klinteberg kunde hälsa hela 38 bröder välkomna till kvällens
sammankomst. Det höga deltagarantalet berodde dock delvis på att det
var många gästande bröder. Till exempel 12 man från logen Ad Astra med
ÄÄ Kerry Mattsson och ROÄ Bengt Thulin i spetsen. Bland gästerna fanns
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Eu-möte med Ämbetsmannainstallation samt teckenutdelning, den 5 maj 2008.
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Solen lyste från en klarblå himmel och väderprofeterna talade om att det kunde
bli den varmaste dagen denna vår, just när det är frackmöte. Då är det verkligen
glädjande att så många bröder uppskattar logemöten trots en kanske besvärande
värme i Lunden där det rituella arbetet kräver en del extra tid den här dagen.

Skr Örjan Berglund, Skm Lars Frisk, M Kjell Wessén, Iv Göran Madsén, Yv
Mikael Markgren, Ark Bosse Thorhuus, Lv Tomas Stålhandske.
Vi hade även två jubilarer denna kväll , Kent Hilldén 60 år och JohnMartin Martinsson 50 år som gratulerades av Logen genom ÄÄ Fredrik
Fagerholm

Extra högtidligt med Storloge ämbetsmän från SL Sunnanland närvarande med anledning av ämbetsmannainstallation. Installationen av ämbetsmänen gick smidigt men ändå med en högtidlig prägel där Ulf Liljegren agerade SMÄ och Rolf Svensson som SM under ledning av SÄÄ Börje
Lindén. Storlogen avslutade sitt arbete med att tilldela förtjänta bröder
Veterantecken och Stjärntecken innan Eu-mötet avslutades på sedvanligt
sätt med en stund för meditation.

Inför denna kväll bjöd Logen Derva damer och herrar på middag i efterlogen. Damerna som var speciellt inbjudna för kvällen ingår i den nybildade Birgitta-Logen i Östersund.
Efter maten som levererats av vår eminente krögare Stefan Othberg med
personal hade vi ett mycket uppskattat och intressant föredrag under
ledning av ROÄ Kurt Olsson som berättade och visade bilder från en 3
veckors resa till Peru som han gjorde tillsammans med sin fru i början
på året. Resan gick över berg och djupa dalar och en mängd intressanta
platser att besöka
Bosse Th

23 Logen Henry Hurle, Köping
Utdelning av musikstipendium.

Fr.v. Johnny Andersson, Lennart Edström och Olle Jönsson som har blivit tilldelade
Stjärntecken. Ulf Larsson och Jan Eriksson som har tilldelats Veterantecken.

I efterlogen väntade ett festligt dukat bord med Räkcocktail på faten och vin i
glasen och som huvudrätt blev det Kycklingfilé med klyftpotatis och honung/
limesås. Att brödramåltiden innehåller högkvalitativa rätter är vi bortskämda
med i Carnac och detta var absolut inget undantag. God mat och dryck förhöjde
den redan muntra stämningen. Den avgående ämbetsmannakåren avtackades
för ett gott arbete och den nya önskades lycka till för de kommande två åren.
Nu var det i och för sig inte så många bröder som försvann och ersattes av nya
bröder i ämbetsmannakåren med det blev en del rockader på de olika posterna
som innebär nya arbetsuppgifter, vilket innebär att ÄÄ Kaj Bergström som nu
börjar sin andra period som ÄÄ har en arbetsgrupp med erfarenhet av arbetet.
Talen i efterlogen blev placerade i lämpliga pauser så vi tackar speciellt för
att vi fick möjlighet att njuta fullt ut av den goda maten och dryckerna.
Eftersom det var sista logemötet innan sommaruppehållet var det dags för
årets slutdragning i supporterlotteriet vilket innebär att det skulle koras en
vinnare av 4 000:-, det blev broder Jan Heiderup som blev den lycklige denna
gång. För att de bröder som har lottnummer intill högvinsten inte skall bli allt
för deppiga så faller det ut ett tröstpris i form av en penninglott på var sida
om högvinsten, varav broder Jan tog även det ena tröstpriset på sin andra lott.
Med ett stort tack till vår logevärd, Jan Eriksson, för en välarrangerad logekväll skiljdes vi åt och ser nu fram emot en förhoppningsvis trevlig vårutflykt
med damer söndagen den 18 maj.

För tionde året i rad har logen Henry Hurle av Förenade Gamla Druidorden
delat ut sitt musikstipendium på 5000 kronor. Årets mottagare blev Linnéa Lindberg som är en flicka med många musikaliska järn i elden.

Kjell Håkansson

Hon inledde sin musikaliska karriär med att spela fiol i den kommunala
musikskolan redan när hon var sju år. Linnéa deltog i olika stråkensembler i musikskolan och var en flitig gäst på låtspelskurser. Hon är numera
en flitig medlem i Svansbolaget. Det är en gehörsgrupp som försöker bevara den folkmusikskatt som finns i Hedströmsdalen med omnejd.
Intresset för blåsmusik vaknade när storasystern började spela valthorn
– Jag hade börjat tröttna på fiolen. När jag hörde med musikskolan om
det fanns något instrument jag kunde få spela, hade de en bastuba, berättade Linnéa Lindberg som inte ångrat valet av blåsinstrument.

22 Logen Derva, Östersund
Eubatmöte med Ämbetsmannainstallation

Och på den vägen är det. Nu har hon med föräldrarnas benägna bistånd
köpt en egen ess-bas, en utgift på i runda tal 40000 kronor.

Torsdagen den 17 april gick vårens sista tämligen välbesökta möte med 29
bröder av stapeln där ÄÄ Fredrik Fagerholm hälsade bröderna välkomna
till Eubatmöte med installation av nya ämbetsmän.

Som bastubaist syns Linnéa Lindberg i Hemvärnets Musikkår i Västmanland och i Musikföreningen Lyran. Hon har också spelat i musikskolans
Symphonic Band. Under sitt utbytesår i USA fick hon också prova på att
spela sousaphone, den typiska marschmusikbasen i amerikanska blåsorkestrar. Instrumentet är uppkallat efter marschkungen John Philip Sousa.

De nya ämbetsmännen installerades av SÄÄ Gunnar Persson och SSkr Peter Vahter från Logen Derva samt SM Lennart Cederberg från Logen Argo.
Våra nya ämbetsmän är, ÄÄ Fredrik Fagerholm, MÄ Ulf Wredhammar,
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– Jag blev naturligtvis glad när jag fick veta att jag fått stipendiet. För
pengarna kommer jag att dels köpa en marschsele till bastuban, dels till
att delta på spelmansstämman i Bingsjö, sa Linnéa Lindberg innan hon
underhöll medlemmarna i logen Henry Hurle med musik.
Hon började med att på sin bastuba spela ett par satser ur Dowlings His
Majesty the Tuba för att sedan övergå till fiolen. Först polskan Mitt i juli
som följdes av Napoleons marsch över Alperna. Som extranummer blev
det valsen Pajalavals.
Förutom fiol och bastuba sjunger Linnéa Lindberg i kör. Hon har varit
trummis i en pop- och rockgrupp för att nämna några av de musikaliska
grenar som finns på hennes musikträd.
Efter hennes musicerande kunde bröderna konstatera att Linnéa Lindberg var en värdig mottagare av musikstipendiet.
Juryns motivering lyder som följer:
Musikstipendiet tilldelas Linnéa Lindberg för hennes musikaliska mångsidighet. Linnéa trakterar stråkinstrument, blåsinstrument och slagverk.
Hon behärskar det mesta inom musikgenrerna från folkmusik och klassisk musik till pop och rock. Vi tror att Linnéa kommer att glädja många
med sin musik.

Damklubben
Logen Henry Hurle har förmånen att ha en mycket livaktig damklubb. Det
är inte ofta som det går att läsa något i tidningen om denna viktiga institution i logen Henry Hurles, och i övriga logers, verksamhet.
Vår damklubb bildades 1960 och fyller med andra ord 50 år 2010. Henry
Hurle bildades 1952 och damklubben tillkom åtta år senare på initiativ av
några damer. Detta behandlades på damklubbens marsmöte som gick i
nostalgins tecken.
1960 tillsattes en interimsstyrelse
som bestod av Nean Nyman, Gunvor
Oldberg och Siri Söderqvist. Efter
skrivelse till druiddamerna i Malmö fick damklubben stadgar och
ordningsregler.
Damklubbens första möte hölls den
18 februari 1960 och ordförande
var då Maja Angbäck, kassör Sonja
Sederowsky och sekreterare Britta
Thyberg. Nuvarande ordförande är
Första ordföranden. Maja Angbäck Margoth Cederberg.
Medlemsavgiften blev 5 kronor per år. Mötets värdinnor skulle hålla med
kaffe och bröd till ett pris av 1,50. Dessa pengar tillföll klubbkassan.
Under en tid av 48 år har det blivit många trevliga möten, intressanta
besök och utflykter, gästföreläsare som besökt damklubben och många
trevliga jubileumsfester. Damklubbens möten är välbesökta och damklubben siktar nu fram emot 50-årsjubiléet.
Damklubben träffas cirka 10 gånger per år och har varje gång ett gediget program. Under 2008 blir det bland annat studiebesök på Kompetenscenter, utflykt till Ingemarsspelen i Nås (bröderna får följa med),
Trav på Sundbyholms travbana, mannekängafton och grötafton. Städning
av lokalen finns också med. Kanske inte lika trevlig träff som de övriga.
Marianne Jansson/Bo Asp

Talet till gästerna Broder Ebbe Stantislaus, en av alla de många idoga och
ideella krafter som den senaste tiden ägnat tid, energi och resurser på
att förbättra Druidgården, mottog gästerna vid ankomst och hälsade dem
välkomna vart efter de anlände till Druidgården – sammanlagt samlades
53 gäster. När alla gäster samlats, talade Ebbe fritt ur hjärtat till gästerna, ursäktande Borgmästaren som, trots dagens oerhörda betydelse,
inte kunde närvara denna högtidliga afton. Efter talet, och en högtidlig
fanfar för Druidgårdens utbyggnad, spelad på kornett av Jack Hagström,
klipptes så bandet och Druidgården förklarades nyinvigd och dess nya
entré formellt tagen i bruk. Ännu återstår en del arbeten för att fullborda
skapelsen, men i stort är entrén i och med denna invigning färdig.
Entrén rymmer entrédel, där den kommande uppgången till övervåningen skall placeras, kapprum och två nya toaletter, varav den ena är handikappanpassad. För att öka slitstyrkan, särkilt med tanke på det fuktiga
västkustska klimatet, har hela nybygget fått ett smakfullt, lättskött och
ljust klinkergolv med golvvärme. En av våra förutvarande Bröder, Bertil
Dahlstrand, numera Broder i Logen Carnac i Helsingborg, gästade, som
så många gånger förr, tillsammans med sin Siri, oss denna afton och uppmärksammade nyinvigningen av Druidgården, med att till Logens Bröder,
skänka en litografi, av sin brorson med samma namn, föreställande Göteborgs hamninlopp, sedd från Hisingssidan. Litografin hängde för kvällen i
entrén, i avvaktan på en mer permanent placering i Druidgården, efter det
att den fått maka på sig för att ge plats för uppgången till övervåningen.
Kvällens underhållning stod Ukuleleorkestern för, vilket uppskattades synnerligt av gästerna. “Det är inga gitarrer som krympt i tvätten – det är instrument med en egen tradition” hördes logevärden DanFeldt presentera den
man-, och kvinno-, starka orkestern, uppklädd som vilken annan världsvan
orkester som helst. Åsynen tårade nog ett och annat hjärta hos minnesgoda –
påminde de inte lite om Bruelette Brothers and Sisters?
Festlighetsutskottet hade dagen till ära dukat upp lax i olika former; gravad,
kallrökt, kall inkokt och kall varmrökt, ackompanjerat med hovmästar-, romoch senapssås samt tomatsallad och ägg med dragonkaviar. Vad kan man
som laxälskare mer begära? Skulle i så fall varit laxtartar till förrätt – men
det hade nog förtagit den storslagna effekten av denna dignande laxbuffé.
Logevärden hade skaffat så mycket lax att det beräknades bara gå tre gäster
på varje kilo lax. Faten rakades ändock ganska snart rena och alla lät sig väl
smaka av detta veritabla överdåd av lax. Festlighetsutskottet, under kvällen representerat av logevärd Dan Feldt, barmästare Erik Centerwall, Druidgårdens
intendent Peter Janhede och, sist, men icke minst, den outtröttlige Broder, som
genom åren skalat sig genom ett veritabelt berg av potatis, och diskat sig genom
minst lika mycket pannor och porslin – Leif Mogren – skall ha stort tack för
aftonens fägnad, och i det fall inte tacket under kvällen nått ända fram, så tål det
att, för säkerhets skull, upprepas: Tack för en magnifik afton!

Ämbetsmannainstallation
Solen sken svagt på Druidgården hos värdlogen Iris Druidgården, väl i lä
från Vinga fyr och båk, när eubat-mötet öppnade på kvällen den 16 april
2008. Den fina nytillbyggda entrén var färdig sedan några veckor efter ett
idogt arbete av många bröder. ÄÄ Roger Strömblad kunde hälsa 37 bröder
varmt välkomna. Förutom ämbetsmannainstallation skulle OÄ Rolf Eriksson föräras Veterantecknet.
Sl Västanland genom SÄÄ Göran Henriksson, SM Dick Olofsson och SMÄ Håkan
Ekman installerade högtidligt och ritualenligt de föreslagna och godkända ämbetsmännen i logen Iris för den kommande mandatperioden. Dessa är ÄÄ Lasse
Nilsson, MÄ Krister Backman, Skm Imre Tomasits, Skr Magnus Liedholm, M
Bo Zachrisson, Iv Jan-Erik Nilsson, Yv Jack Hagström och Tj OÄ Hans Bergqvist.
SÄÄ tackar de avgående ämbetsmännen. ÄÄ Lasse Nilsson tackade för förtroendet samt SL Västanland för ett väl genomfört uppdrag samt avgående ÄÄ Roger
Strömblad för ett gott arbete. Lv Dan Feldt och Org Bo Alderstig skulle komma
att installeras i sina ämbeten av ÄÄ vid senare tillfälle.
ÄÄ Lasse Nilsson meddelar att brev på franska inkommit från vårt fadderbarn i Senegal. Br Krister Funseth, med frankofila språkkunskaper,
avser att translatera budskapet till bröderna på ren svenska.

36 Iris, Göteborg
Vårfest med Ukeleorkestern - tillika nyinvigning av
Druidgården

Och så till Veteranen in spe. Eubatmötesprotokoll från den 16 mars 1983 upplästes, det tillfälle då Br Rolf Eriksson recipierar. SÄÄ Göran Henriksson utde-
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start och massor med applåder. Efter flera andra låtar var ovationerna
dånande och avslutningen kunde ju inte bli annat än Du är min man.
Vi fick uppleva ett uppträdande av Jessica med en röst där man tackade
för att kristallkronan klarade sig. En kvinna lika vacker som sin röst och
med en röst minst lika bra som Jessica är vacker. En verklig upplevelse.
Vår nya ÄÄ Roland Olsson tackade och överlämnade blommor.
I Lunden var det det första mötet med nytillträdda ämbetsmän. ÄÄ Roland
Olsson kunde glädja sig åt att hälsa så många bröder från flera loger välkomna. Dessutom var lunden fylld med bröder av nästan alla grader vilket
känns mycket bra.
Trots många nya ämbetsmän och kanske viss nervositet genomfördes arbetet i Lunden ritualmässigt bra och värdigt, vilket bådar gott för den nya
ämbetsmannaperioden.
Så efter en fin stund i Lunden med nya ämbetsmän, mycket god mat och dryck,
samvaro med många trevliga bröder från olika loger samt ett fantastiskt uppträdande var det dags att ganska sent bege sig hem. Ett mycket givande möte.

Vet OÄ Rolf Ericsson. SÄÄ SL Västanland Göran Henriksson,
SM Dick Olofsson, SMÄ Håkan Ekman.

OÄ Bengt Skoglund

lar följaktligen ritualenligt, drygt 25 år senare, Veterantecknet till Br Rolf. En
Veteran kan sägas vara en person med lång erfarenhet att ta tillvara för logens
utveckling, och Br Rolf uppfyller detta med råge. Veteran Rolf Eriksson tackar
för ritualen och det högtidliga utdelandet och lyckönskade den nya ÄÄ.
Ämbetsmannainstallationen avslutades och i efterlogen trakterades traditionsenligt en utsökt måltid med stor uppskattning.
Magnus/ Skr

41 Logen Taranis, Kalix
Ämbetsmannainstallation har avhållits hos logen Taranis i Kalix. Det var
den 18 april som SL-ämbetsmännen SSkr Håkan Nilsson. SSkm Leif Jaldeby samt SM Anders Wikstén gästade oss för att förrätta installationen.
Mötet började med att avgående ÄÄ Carl-Otto Gählman hälsade välkommen till aftonens möte samt tackade för de fyra år han suttit i ämbetet,
därefter förklarades mötet öppnat.

37 Logen Hesperus, Malmö
Eubatmöte den 22 april - Ett möte att minnas

Sedan följde parentation över avlidne brodern Simon Hellman ledd av
TjOÄ Hans-Olov Gustavsson. Broder Simon var en av våra två Jubelveteraner som tillsammans med OÄ Börje Svensson tilldelades Jubelveterantecknet i februari 2006. Både Simon och Börje var med och bildade logen
Taranis 1956 och ingick i den första uppsättningen ämbetsmän.

Inte mindre än 61 bröder från fyra loger infann sig denna kväll. 12 bröder
från danska logen Quintus, 4 från logen Halör, 1 från logen Mimer samt 44
egna bröder.
Det var i år tjugo år sedan samarbetet mellan Logen Quintus och Hesperus
började. Även danska RSÄÄ bevistade mötet vilket gladde oss alla. Det blir
alltid en hög stämning när våra danska vänner samt Halör besöker oss.

Broder Simon avled 19 mars efter 52 medlemsår.
SL-ämbetsmännen höll en mycket fin och stämningsfull ceremoni där
SSkr Håkan Nilssons djupa militäriska röst förgyllde ceremonin.

Att så många bröder hörsammat kallelsen kan kanske bero på at vi lyckats

Efter en trerätters måltid med tillhörande tal avslutades kvällen och bröderna troppade iväg hemåt till sina nära och kära.
Jan-Erik Gustavsson /Skr

48 Logen Lir Varberg
Bohusresa den 25/5
Söndagen den 25/5 kl.08.00 i ett fantastiskt majväder avgår från Tullhuset i
Varberg en buss med brr och damer från logerna Lir i Varberg och Manannàn
i Falkenberg. Resan går norrut mot Bohuslän med destination Hamburgsund.
Ett första stopp görs vid Ödsmålsbron med en fantastisk utsikt mot Stenungsund och där festas det på medhavd fikakorg.

få Mezzosopranen och världsartisten Jessica Johansson att sjunga denna
kväll. Jessica har medverkat i TV, i operan ”Vargen kommer” på Kungliga
Operan i Stockholm, medverkat vid flera uppskattade konserter samt besökt
bland annat Kina, Japan och Singapor och gett ut skivan ”Just Who I am”.

Vid halvtolvtiden anländer bussen Hamburgsund där m/s Nolhåtten ligger och
väntar på att ta oss med ut i skärgården . Ombord på båten är skepparen Stellan Johansson som skall lotsa oss mellan de talrika öarna. Stellan Johansson
visar sig vara en helt fantastisk berättare med livfulla skildringar om skärgården och dess befolkning och sanningshalten är enligt Stellan hudraprocentig

Så låt oss börja med kvällens höjdpunkt i efterlogen där vi som vanligt
efter god mat och dryck såg Jessica med Ingemar Tågerud vid pianot
göra entre.Efter att tackat för inbjudan och glädjen av att vara enda kvinnan bland 61 välklädda män startade hon med Du är min man. Vilken
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52 Logen Sefir, Grebbestad
Eubatmöte 23 april -08
Inför det sista mötet före sommaruppehållet kunde vår nytillträdde ÄÄ
Mats Rosenbielke räkna in 33 bröder, en bra anslutning med tanke på att
våren redan gjort sin entré och förberedelser för sjösättning förespeglar
de flesta bröderna. Kanske fanns det också en nyfikenhet på den nya ämbetsmannakåren och den stillades med en stiligt genomförd ritual där bl a
installationer som ”blivit över” sedan den ordinarie installationen genomfördes med stor värdighet.
I efterlogen överlämnade ÄÄ blommor till de avgående ämbetsmännen och
tackade för deras insatser under den gångna perioden.

Vi lägger ut från Hamburgsund

men hur det är med den saken kan nog diskuteras.

Den nye logevärden Lars Wallin hade dukat upp en brödramåltid som föll
alla väl i smaken och efter en sådan premiär är det med stor förväntan vi
ser fram emot höstens måltider. Till sin hjälp har han naturligtvis vår husmor Gudrun, som inför sommaruppehållet avtackades inte bara med en
blomma utan också med en specialskriven sång travesterande på melodin
”Only You”. Skriven och framförd av broder Roger Olsson.

Trots mängden av öar så tycks varje kobbe ha en egen historia. Vi passerar
Fjällbacka och naturligtvis berättar vår skeppare om möten med en av de
mest berömda sommargästerna här nämligen Ingrid Bergman och många
av filmens storheter.

ÄÄ avslutade med att önska bröderna en angenäm sommar för att stärkta
återkomma när höstens sefirer gör sig påminda.
TT

55 Logen Thesevs, Linköping
Druidgradgivning den 22 april
Våren har kommit. träden knoppas, vårjackan tas på och dubbdäcke av. Då
är det dags för Druidstämma med gradgivning, även detta ett vårtecken.
Tre barder, Rolf Nilsson, Christian palm och Lars O Johansson upphöjdes till
Druider.

ROÄ Bo Caldegren, SSkm Bertil Börjesson från Lir samt
D Christer Thorstensson logen Manannan i samspråk på akterdäck.

Brödramåltiden presenterades av Lv Emeritus Ove Ekström och Lv Jan Svensson och så var det bara för bröderna att hugga in. Maten varvades med kloka
ord i form av tal. Till Konungen och Fosterlandet talade Conny Carlsson och
Claes Persson talade till Orden och Logen. Tj OÄ Carl-Göran Söderblom talde
till recipienderna och för dessa varde Lars O Johansson som tackade.

Vi lägger så småningom till vid en brygga på Hjärterön och på båten intar vi
en måltid bestående av läckerheter från havet och vitt vin eller valfri dricka.
På denna ö levde en legendomspunnen sillkung vid namn Bruce och om
honom berättar Stellan med inlevelse samtidigt som han gör en gir framför
Bruces brygga .

Nu återstår terminens sista möte, vår årsdag.

Vi får också lyssna till historier om Evert Taubes bohemiska liv i Hamburgsund och om hur några av de mera kända Taubevisorna kommit till.

Eubatmöte, årsdag och ämbetsmannainstallation den 6 maj.

Vid tretiden anlägger vi ursprungsbryggan i Hamburgsund och lämnar
Nolhåtten,som förresten betyder ”Den högst uppsatte”och syftar på den
säregna natur den trafikerar. Vi tar farväl av skepparen Stellan Johansson och hans båt och hans historier.

Finns det någon härligare tid än våren, då naturen efter vintersömnen vaknar upp? Troligen inte. Sköna maj välkommen.

Det är en nöjd skara som lämnar Hamburgsund och styr kosan söderut
och vi måste även som hallänningar erkänna att Bohuslän är vackert.Avslutningsvis ett stort tack till Br Sture Janås som ordnat denna resa.

SL Folkungalands ämbetsmän, SÄÄ Lars Kardefall, SMÄ Åke Mattfolk, SM
Anders Källström och SOÄ Sigurd Lövmo är på plats för att installera de nya
ämbetsmännen samt dela ut veterantecken till OÄ Jan-Eric Ericsson, som
tillrest från sin nya bostadsort, Helsingborg.

Så här i början av maj skall vi fira vår 39:e årsdag, med ämbetsmannainstallation. tänk vad tiden går.

Medresenär BB

När allt detta var klart utdelade ÄÄ Conny Carlsson, exregalier till de
avgående ämbetsmännen samt installerade de nya medhjälparna.
Det blev en lång kväll i lunden innan vi fick avnjuta brödramåltiden.

Glöm inte bilderna!

Eu Nicklas Samuelsson talade vackert och engagerat till Konungen och
Fosterlandet liksom OÄ Krister Alsen till Orden och Logen. OÄ Jan-Eric
Ericsson tackade för utmärkelsen och överlämnade sina andelsbevis i Druidgården , som gåva tilol logen Thesevs. ÄÄ tackade och tog emot.
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Tal hölls även av ROÄ Hans G von Wowern, ÄÄ samt SÄÄ Lars Kardefall. Så
var det dags att skiljas för att njuta av sommarens sötma i förhoppningen att
vi alla skall återses igen den 19 augusti då höstterminen startar med Eu och
kräftskiva i efterlogen. Nisse Germundsson har redan sett över kräftburarna
inför den kommande fångsten.
Men även under sommaren kan bröderna träffas kl 18 första tisdagen i juni,
juli och augusti på sommarpuben Bishops Arms, Linköpings svar på The
Kings Arm i london. För de priviligierade Vingårdsarbetarna, som undertiden
i nåd får tillhöra, är det vårfesten hos Sture Önell på dennes lantgård Ängen
som hägrar. Vi får då vädra ut och skölja ned städdammet.
A-man

Hela cermonien verkställdes under mottot E F E. Det blev en minnesvärd
stund för de nya bröderna.
Efter avslutade ceremonier intog bröderna en delikat måltid i matsalen
tillredd av broder Lv Bengt Andersson med medarbetare. Det var ett ”Litet
vårsmörgåsbord” fyllt av allehanda läckerheter.

56 Logen Camulus, Skövde
Årsdag med högtidsloge den 14 april
Så är det då dags att fira årsdagen i logen Camulus. Efter att ÄÄ Mikael
Hallgren har förklarat mötet öppnat och meddelat terminens nya lösen
välkomnar han de 36 närvarande bröderna. Ett särskilt välkomnande till
de två norska bröderna Thor H Johnsen och Björn W Pedersen från logen
Uxello i Halden och Stefan Claesson från logen Excalibur i Borås.
TjOÄ Christer Hardenberg, med hjälp av Marskalk Torbjörn Palm installerar därefter kapitelbroder Owe Karlsson som MÄ. MÄ och ÄÄ handbarder installeras av ÄÄ Mikael Hallgren. Som ÄÄ: s HHB installeras Jerker
Markerius, ÄÄ: s VHB Bengt Ferm, MÄ HHB Inge Brodén och MÄ: s VHB
Bertil Kilander.
ÄÄ Mikael Hallgren berättar om det druidiska nyåret och lite ur logens
38-åriga historia. Bla. hur man 4-5 april 1970 vid logens grundande kunde inta en trerätters supé för 47: - på Hotel Billingen. Önskades det övernattning gick detta att ordna för 42: - per natt och person.

Dagen till ära underhåll ett par stipendiater Annie Andersson samt Richard Lindström med sång ackompanjerat av deras lärare Tony Margata.
Det blev en skön stund av musikalisk njutning. Efter sången överlämnade
br. Skm Ingvar Borg en penninggåva till stipendiaterna.

MÄ Owe Karlsson berättar sedan om det gångna verksamhetsåret, och
nämner bl.a. att logens brr har avlagt 47 besök hos andra loger, och att
logen har mottagit 20 besökande brr från andra loger.

De nya bröderna mottog sina nålar av ÄÄ Bengtgöran Ellerstedt. De mottog också Druidiska dokument för vidare studier samt hyllades med tal av
olika bröder.

Under den efterföljande brödramåltiden som består av kassler och potatis hålls många tal och både den norska och svenska nationalsången
sjunges. Vi får även förklarat av vår norske broder Thor H Johnsen skillnader mellan norska och svenska ritualer vid installationer mm. Thor får
göra bekantskap med en svensk snaps som han sent kommer att glömma,
beska droppar. Han passarpassar även på att bjuda in så många som möjligt att fira det Druidiska nyåret i Halden hos logen Uxello den 29 april.

Kvällen blev livaktig med engagerade diskussioner mellan bröderna blandat
med tal av SSkm Börje Lantz (tal till fosterlandet), OÄ Curt Östlund (tal till
Logen) samt ÄÄ Bengtgöran Ellerstedt (tal till de nya bröderna). Den nye brodern Peter Norlin höll tacktal till logen.. Som avslutning hade logen ett lotteri.

Lv Rolf Ericsson talar om att ljusen i fönstren är tända till minne av den
mördade flickan Engla, och de två mördade barnen i Arboga. Insamlingen till SOS barnbyar inbringarinbringar denna kväll 1 034,50: -.

Detta var Arosias sista logemöte före sommaruppehållet. Dock kommer
vissa bröder att samlas utanför logen för att bland annat fira Nationaldagen bärande Arosias sedan 2007 erhållna svenska fana.

Erik.

Anders Allander, Skr samt Informationsansvarig

61 Logen Halör Höllviken
Från sidan sett.

60 Logen Arosia, Västerås

Logen Halör har, i likhet med andra Loger haft sin ämbetsmannainstallation. Denna genomfördes på kvällen den 3:e april. Jag vet genom rapporter att det blev en minnesvärd afton för de bröder som var närvarande.

Eubatmöte med reception av två nya bröder
Bröderna i Arosia samlades 2008-04-07 i Arosias ordenslokal på Hantverkargatan i Västerås. Vid detta speciella tillfälle invigdes under högtidliga
former 2 nya bröder i logen: Peter Norlin samt Berndt Holmqvist.

Det är ju en spännande upplevelse att få vara med om ett sådant ritualfyllt möte. Nu
är det tid att tacka alla avgående samt att hälsa de nya välkomna till sina uppdrag.
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Det roliga är väl att det till stor del är samma bröder, men med en annan titulatur.
Dock vill jag nämna att vår nya ÄÄ är Thommy Gransten som efterträdde Torsten
Svensson numera TJOÄ. Broder Torsten har under sin period drivit Logen Halör
på ett värdigt och fint sätt. Han blir på så sätt svår att efterträda men både jag och
alla bröder vet att Thommy vår nya ÄÄ kan axla den manteln.
I sammanhanget vill vi också gratulera vår broder Nils-Ola Roth som
erhöll veterantecknet.
Vi närmar oss nu säsongens sista möte innan sommaruppehållet. Ett visst
vemod inför detta. Vi får glädja oss med sol , värme och allt som hör sommaren till. Inte att förglömma är, att till detta möte kommer våra bröder
från Logen Sefir. Vi ser fram emot ett trevligt besök.
Rubriken verkar kanske lite underlig. Omständigheterna har gjort att
jag under en längre tid inte kunnat vara med på våra Logemöte. Inget
allvarligare, men en bruten fot kan orsaka en del besvär. Ett stort tack
till alla bröder som ringt och som hälsat på.
Rolf Tillberg /Skr.

62 Ninera Ferrorum Gällivare.
EU-möte med logemästerskap 20 maj.
Sista innemötet för våren präglades av en återblick på en bra verksamhet med god aktivitet och ett lyckat arrangemang av Storlogemötet för SL
Nordanland.
Nästa möte blir ett gemensamt utemöte med vår moderloge Polaris i Kiruna. Mötet förläggs i Skaulo. Det blit lika långt att åka för båda logerna..

Eu-möte den 15 maj
Trots den vackra majkvällen kunde ÄÄ Thommy Gransten välkomna en talrik skara av bröder till vårterminens sista möte. Speciellt välkomnades elva
bröder från logen Sefir i Grebbestad med TjOÄ Tage Tengström i täten. I det
traditionella och trevliga utbytet mellan logerna var det Sefirs tur att gästa
Halör för att möta våren eller snarare sommaren i Skåne.
Under Eubatmötet kunde ÄÄ glädjas åt att få dela ut logens egna närvarotecken till fyra flitiga bröder. Bertil Ahlquist och Sten Jacobsson fick utmärkelsen
för att ha deltagit i 250 logemöten vardera. Rolf Persson fick sitt tecken för 150
möten och Torsten Svensson för 50. Logen kunde under kvällen också hälsa
en ny broder, Bo Lindblad, välkommen. Han har ett förflutet i Ad Astra men
nu fått övergångsbrev till Halör.
I efterlogen blev det en trivsam samvaro med god mat. Samtalen präglades av minnen från höstens hummerfångande i Grebbestad till den väntande golftävling nästa dag.

Golftävling den 16 maj.

Tävlingsledraren Per-Erik Jönsson flankeras av segraren
Karl-Åke Dynesius och tvåan Bengt Isaksson

Minera Ferrorums sista innemöte för säsongen hade som seden påbjuder
”logemästerskap”. En kunskaps tävlig i Druidkunskap ingick. En förnämligt prisbord fördelades. Segare blev Karl-Åke Dynesius. Nästa års
arrangörer får ett svårt arbete för att uppnå samma k standard.
Mårten H

66 Logen Taliesin, Jönköping
Druidstämma med reception 2008-04-28
Vi var 21 förväntansfulla brr som samlades i förrummet för att upphöja
Joakim Jannerfeldt och Magnus G Rönnberg till Druider. Vår nyblivne ÄÄ
Kenneth Johansson hade god hand med ritualen och hela cermonien genomfördes med stor värdighet där det är logen förhoppning att de nyblivna druidbröderna fick en minnesvärd gradgivning.

Halörs segrande lag la beslag på vandringspriset. Sten Jakobsson.
Bo Lindblad och Lars Kristensson.

Förutsättningarna för en bra tävling var de bästa när elva bröder från
Halör och fem från Sefir samlades på Bokskogens GK utanför Malmö.
Sol från en klarblå himmel lyste över de nyss utslagna och skira bokarna. Göken beledsagades oss med sitt hoande från alla väderstreck. När
Thommy Gransten redovisade resultaten av de tre bästa spelarna i varje
lag blev det en rafflande upplösning med små marginaler. Men denna
gång var den på Halörs sida som vann med en ynka poäng tack vare den
nye brodern Bo Lindblad. Vandringspriset som till synes varit mest förankrat i den Bohusländska graniten kommer att förvaras i Höllviken tills
nästa tävling. Vi tackar Sefirbröderna för besöket och en god kamp.
Vid tangenten Hans E. Johansson
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Våra gästande bröder, OÄ Thomas Ahlqvist, OÄ Pierre Ullmark samt R-broder
Harald Bäckström förgyllde vår kväll med sin närvaro. Broder Pierre menade att hans år som M även satt sina spår i dotterlogens nyblivne M och med sju
röda rosor hälsade våra gäster från sina bröder i Cynthus. Som referent kan
jag inte dölja att det nu förväntas av Taliesinbröderna att sätta ut ett datum där
vi kan uppta en ädel kamp i bowling med vår moderloge. Deras teamleader
Douglas Persson skulle säkerligen le brett om vi inte lyckas få till stånd en
rejäl match, logerna emellan. Taliesin rymmer ju så grymt duktiga bowlare!
RSBibl Ib Arberg hade hälsningar från Umeå där han besökt en loge. Vid
stämmans avslutning bjöd tf Musicerare på Champagne, åtminstone i musikalisk form. TjOÄ Seppo Ronder arbetar med att försöka hitta nya vägar
att få in mer medel till välgörenhetsutskottet. Förslag till olika alternativ till
välgörenhet såsom fadderbarn eller liknande kommer presenteras vid nästkommande druidstämma. Under brödramåltiden hölls tal och br Magnus
tackade på recipiendernas vägnar för en fin och stämningsfull gradgivning.
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serverade dryck och mat av FU. Br Thomas Bergström höll talet till fosterlandet på ett alldeles lysande sätt. ÄÄ Veine Karlsson talade sedan till recipienderna om våra formalia inför varje möte och överlämnade recipiendpaketen.
Br Börje Larsson och Br Lars Forsman tackade unisont och försäkrade att de
känt sig väl mottagna i logen och såg fram mot nästa möte med förväntan!
Br Thomas Bergströms uppskattade Intervjuserie ”Här har Du Ditt Liv –
Light” fortsatte med del 2. Denna gång var det Br Mats Ekman som ”grillades” i ”Heta Stolen”. Mycket intressant att lära känna Bröderna under sådana
ordnade men lättsamma former!
Efter att lotterikommittén sålt och hållit dragning på lotteriet smakade
kaffet gott och så småningom var ännu en afton i bröders lag till ända och
det var dags att vandra hem i den fina vårkvällen.
Logen Excalibur önskar Er alla En Skön Sommar!
Lejon

Våra nya brr Lars Forsman och Börje Larsson

Druidstämma, Bardating och Eubatmöte den 12 maj

skribenter

Vi var dryga 20 bröder som hade samlats denna underbart vackra försommarkväll för att avhålla de sista mötena innan sommaruppehållet.
Druidstämman var mycket kort, vi valde Magnus Rönnberg som ny Org
efter br Tommy Sandberg som erbjudits ett treårigt kanonjobb

fotografer

I Singapore av Volvo Personvagnar. Måtte han bara få tid att slå sig ner i
baren på Raffles Hotel, zippa på en Singapore Sling och se var Singapores
sista tiger blev skjuten i Bar & Biljardrummet augusti 1902.

Hjälp oss i arbetet med SDT!

Därefter tog vår nye ÄÄ på sig kappan för Bardatinget för första gången. Man
undrar var han tränat någonstans? Allt gick som en dans och innan vi visste
ordet av hade tiden kommit att öppna våren sista möte, Eubatmötet. Vi hade en
gästande broder från Logen Värend i Växjö och genast tändes tankar hos några
av oss, vi måste åka österut i höst! Mötet klarades av med glans av ämbetsmännen och då vi dessutom hade handbarder blev det ett riktigt stiligt möte.

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

Bilder/foton

I efterlogen, efter brödramåltiden som bestod av Tacos, berättade TjOÄ Seppo
Ronder om sin resa till Kina. Ett väldigt land som han besökta bara någon
vecka innan mötet. Han hade massor av bilder och det var spännande att
höra hans reseskildring. Vi fick dessutom veta att Kinas pensionärer kallas
för solnedgångens folk eller nåt liknande. Så här i efterhand är man glad över
att Seppo var hemma och inte i Kina vid jordbävningskatastrofen.

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

De yngre bröderna har därefter börjat träffas varje onsdag klockan 13:00 på
Jensens Bøfhus för en gemensam lunch och förhoppningen är att fler bröder
tar chansen att träffas ute. Jag har i alla fall lyckats boka in den 4 juni som mitt
första lunchmöte med bröderna, almanackan satte hinder i vägen under maj.

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 dem omgående.

Avslutningsvis önskade vi varandra en varm och solig sommar för att
återförenas, om inte på Jensens Bøfhus, så i alla fall i lunden i augusti.
Sarre”

VI
BEHÖVER
Fler
ANNONSÖRER!

79 Logen Excalibur, Borås
Eubatmöte med reception 2008-05-07

PRISLISTA

ÄÄ Veine Karlsson hälsade 28 bröder välkomna och på plats fanns en nära nog
fulltalig ämbetsmannakår. Dagens gäster kom från logerna Camulus, Cynthus
samt Taliesin.
Beredande broder Göran Juntorp, Logen Cynthus, fullgjorde sitt uppdrag åt
Logen Excalibur. Invigningsritualen tog sin början och de sökande brr Börje
Larsson och Lars Forsman fick den undervisning som är föreskriven i ritualen.
Br Thomas Ahlqvist hälsade från Logen Cynthus, gratulerade logen. Br Anders
Regnell hälsade från Logen Taliesin. Br Christer Hardenberg hälsade från
Logen Camulus samt från Storlogen Vänerlands SÄÄ, Dan Bergeld. Samtliga
ovanstående lyckönskade Logen Excalibur till 2 nya Bröder och vice versa!
Br Thomas Bergström informerade för sista gången att ”Druider på hoj”
skall genomföra ännu en aktivitet, Vättern Runt, den 14-15 juni. Intresserade kan notera sig på anmälningslista i efterlogen.
I efterlogen hälsade Lv Lars-Gunnar Dahlin välkommen och bröderna blev

1/1-sida 2.500:- 1/2-sida 1.500:Moduler
Radannonser:
50 x 90 mm 350:50 x 185 mm 700:-

1 spalt 8:-/mm, bredd 90 mm
2 spalt 16:-/mm, bredd 185 mm

Fast annonsering hela året, enligt offert!

Alltid allt i 4-färg!
Hjälp med annonsen? Kontakta:
g.k.lindgren@telia.com Göran Lindgren tel 040 49 33
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Juli
100 år

VÄLKOMNA I
BRÖDRASKAPET
LOGEN MERLIN,
KARLSKRONA

Eu 08 04 26
Andreas Grimhammar
Killevägen 3, 370 43 Sturkö
Håkan Thiman
Ebbetoftvägen 15, 371 65 Lyckeby

LOGEN CARNAC,
HELSINGBORG

Eu 08 04 10
Henrik Toft Knudsen
Ö Nytorgsgatan 87 D, 252 49
Helsingborg

LOGEN NENNIUS, BODEN

Eu 08 04 18
Olov Johansson
Lilla Nygatan 9 C, 961 31 Boden
Magnus Jönsson
Sergeantgatan 2 B, 961 76 Boden
Roger Laestadius
Buddbyvägen 20, 961 42 Boden
Åke Rehn
Pilotvägen 13, 961 39 Boden

LOGEN ARCTURUS, BODEN
Eu 08 04 25
Lennart Carlsson
Torsgatan 20, 961 33 Boden
Niclas Gustafsson
Brinkvägen 19, 961 44 Boden
Thomas Lindell
Vitmossevägen 9, 961 44 Boden

LOGEN VENUS, FRÄNSTA

Eu 08 04 13
Mårten Arrefjäll
Fränstavägen 226, 840 12 Fränsta

Neptunus, Modin, Evald, 19 juli

98 år
Ad Astra, Jacobsson, Göte, 8 juli
Cernunnos, Könsberg, Olle, 24 juli

LOGEN GUTA, VISBY

Eu 08 04 02
Johan Lerman
Villagatan 15, 621 47 Visby
Leif Pettersson
Södra Murgatan 29, 621 56 Visby
Anders Stenberg
Sörmlandsgatan 4, 621 49 Visby
Jan-Erik Wessman
Oxelgatan 4, 621 44 Visby

92 år
Stella Polaris, Schött, Erwin, 5 juli

91 år
Orion, Duncker, John, 5 juli

90 år
Henry Hurle, Söderqvist, Rune, 18 juli

LOGEN IDRIS, STRÄNGNÄS
Eu 08 04 02
Tommy Asplund
Svartbäckens by 334, 136 54 Haninge
Johan Blomgren
Tackjärnsvägen 14, 168 68 Bromma
Christian Ekstam
Tingstugatan 45 B, 645 34 Strängnäs
Harry Holmudd
Klostergatan 3, 645 30 Strängnäs
Per Johansson
Stenbyvägen 19 A, 645 50 Strängnäs
Mattias Jonsson
Bäckvägen 8 C, 645 44 Strängnäs
Conny Karlsson
Näckrosstigen 10, 645 44 Strängnäs
Bengt Pettersson
Nyponstigen 104, 645 43 Strängnäs
Klas Wallgren
Hällby gård, Fogdö, 645 92 Strängnäs

LOGEN MANANNÁN,
FALKENBERG

Eu 08 04 16
Jan-Erik Torstensson
Holgersgatan 2 B, 311 30 Falkenberg

LOGEN LIR, VARBERG

Eu 08 04 24
Helmer Karlsson
Astrakanvägen 32, 432 46 Varberg

Hyr eget hus i Spanien alldeles vid Medelhavet
Välkommen att hyra vårt trevliga radhus med en fantastisk utsikt över Medelhavet.
Huset är i två plan med 2+2 bäddar, badrum, välutrustat kök och tvättstuga.
Endast 15 minuter från Alicante flygplats och med vidsträckta gräsmattor, vajande
palmer, pooler, tennisbanor och närlivs med café.
Ring 0173-720 11 eller se, ww.raggaro.se för mer info & bokning!
Allan Kruukka, Logen Beltain

24

85 år

VI GRAT
50 år
Stonehenge, Lottsfeldt, Björn, 2 juli
Wirdar, Johansson, Peter, 4 juli
Allbota, Lindström, Mårten, 4 juli
Aldebaran, Ristiniemi, Pertti, 5 juli
Merkur, Karlsson, Stewen, 10 juli
Temenos, Eriksson, Inge, 15 juli
Mimer, Wihlborg, Tommy, 19 juli
Allbota, Madeling, Stefan, 27 juli
Rigel, Edström, Ulf, 29 juli

Augusti
93 år
Merlin, Silfver, Bertil, 23 aug.

Cynthus, Wengbrand, Åke, 8 juli
91 år
Nennius, Johansson, Kurt, 12 juli
Henry Hurle, Person, Lennart, 17 juli Wirdar, Johansson, Henry, 22 aug.
Pallas, Skaregård, Åke, 19 juli
80 år
Selene, Lagerborg, Georg, 31 juli
Belenos, Lindgren, Lars, 19 aug.

80 år

Cynthus, Nord, Bengt, 24 aug.
Lir, Rundberg, Sam, 9 juli
Arcturus, Degerlund, Harry, 28 juli 75 år
Vasa, Sundqvist, Klas, 29 juli
Fingal, Olofsson, Berner, 6 aug.
Nemeton, Green, Göte, 31 juli
Lir, Berntsson, Einar, 15 aug.
Wirdar, Johansson, Lars-Göran, 20 aug.
75 år
Halör, Harneman, Lennart, 23 aug.
Wirdar, Enander, Henrik, 8 juli
70 år
Ossian, Olsson, Lennart, 12 juli
Stella Polaris, Olsson, Helge, 15 juli Neptunus, Ristenstrand, Lars, 3 aug.
Aldebaran, Ekman, Ivan, 16 juli
Cernunnos, Norberg, Bo, 12 aug.
Capella, Löwemo, Gösta, 25 juli
Kronos, Gawdzin´ski, Wojciech, 24 aug.
Pallas, Gustavsson, Stig, 26 juli
Hesperus, Sjöström, Lars, 25 aug.
Cernunnos, Ljunggren, Kjell, 28 juli

70 år

60 år

Henry Hurle, Carlsson, Benny, 3 aug.
Wirdar, Danielsson, Åke, 4 aug.
Fingal, Wilhelmsson, Roland, 4 aug.
Nennius, Nilsson, Sven-Bertil, 5 aug.
Stonehenge, Jönsson, Conny, 6 aug.
Neptunus, Setterdahl, Christer, 9 aug.
Orion, Grenholm, Olle, 10 aug.
Manannán, Nilsson, Ragnar, 11 aug.
Triton, Jonsson, Börje, 12 aug.
60 år
Polaris, Brynefall, Reinhold, 13 aug.
Excalibur, Hagberg, Morgan, 1 juli Merkur, Norberg, Lars, 19 aug.
Derva, Thorslund, Christer, 1 juli Karlavagnen, Högberg, Anders, 24 aug.
Karlavagnen, Frycklund, Anders, 4 juli Belenos, Tornberg, Lennart, 26 aug.
Merkur, Johansson, Rickard, 28, aug.
Orion, Fossum, Jan, 5 juli
Polstjärnan, Forsman, Torvald, 6 juli Wirdar, Johansson, Sam, 31 aug.
Polaris, Tuoremaa, Stig, 6 juli
Guta, Werkelin, Per-Gunnar, 8 juli 50 År
Rigel, Lindstedt, Jan, 9 juli
Neptunus, Wolf, Robin, 1, Eu
Minera Ferrorum,
Circius, Grubbström, Robin, 12 aug.
Olsson, Christer, 12 juli
Temenos, Hagström, Dennis, 16 aug.
Aldebaran, Östman, Jan Olof, 15 juli Belisama, Lindholm, Gösta, 20 aug.
Alir, Hugg, Roland, 18 juli
Merkur, Roos, Per, 21 aug.
Aquila, Hårdh, Rolf, 23 juli
Avalon, Elner, Anders, 23 aug.
Minera Ferrorum,
Manannán, Carlsson, Nisse, 30 aug.
Karlsson, Alf, 23 juli
Taranis, Väyrynen, Keijo, 31 aug.
Carnac, Sönne, Rolf, 23 juli
Merlin, Malmén, Leif, 5, OÄ
Hesperus, Winkle, Sigvard, 6 juli
Neptunus, Malmsten, Håkan, 12 juli
Stella Polaris, Gahne, Gösta, 16 juli
Iris, Andersson, Olof, 24 juli
Beltain, Dahlquist, Jan-Åke, 25 juli
Triton, Swall, Veine, 31 juli
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Grannos, Dahlberg, Thorsten, 14 sept

Karlavagnen, Lindqvist, Kurt, 14 sept
Stella Polaris,
Christiansson, Lars-Erik, 18 sept
Minera Ferrorum,
Dynesius, Karl-Åke, 20 sept
Lir, Karlsson, Helmer,23 sept
Polaris, Gäderblom, Ulf, 24 sept
Morvin, Nilsson, Lars, 26 sept

94 år

60 år

TULERAR
September
96 år

Stella Polaris, Thorell, Gunnar, 12 sept

92 år
Nerevs, Carlsson, Sven L, 28 sept
Ad Astra, Axzell, Helge, 29 sept

90 år
Nerevs, Naessén, Bengt, 22 sept

85 år
Morvin, Sällman, Sigvard, 25 sept

80 år
Thesevs, Svensson, Anders, 21 sept

BRUSTNA
LÄNKAR
LOGEN MIMER, MALMÖ

R-Br Dan Borglin, Staffanstorp
Invigd i Orden den 26 november 1975
Avliden den 30 april 2008
33 medlemsår

Merlin, Holmberg, Weine, 3 sept
Nennius, Sundström, Torgny, 3 sept
Cynthus, Johansson, Carl-Alberth, 7 sept
Alir, Sverin, Björn, 9 sept
Idris, Rosenqvist, Kjell, 12 sept
Fingal, Hellman, Kaj, 14 sept
Nennius, Nordström, Leif, 14 sept
Capella, Lilja, Torsten, 16 sept
Arcturus, Nilsson, Lars-Åke, 16 sept
Stella Polaris, Tengkvist, Tommy, 17 sept
Wirdar, Paulsson, Ingemar, 22 sept
Arcturus, Goldkuhl, Björn, 23 sept
Idris, Pehrsson, Åke, 26 sept
Guta, Svegsjö, Roland, 28 sept

LOGEN POLARIS, KIRUNA
B-Br Pierre Kalla, Kiruna
Invigd i Orden den 2 mars 2005
Avliden den 16 april 2008
3 medlemsår

LOGEN IRIS, GÖTEBORG

OÄ-Br Kenneth Fridh, Floda
Invigd i Orden den 10 november 1987
Avliden den 19 april 2008
21 medlemsår

LOGEN BELISAMA, VÄNERSBORG

OÄ-Br Christer Hellgren, Helsingborg
Invigd i Orden den 14 februari 1976
Avliden den 31 mars 2008
32 medlemsår

50 år

75 år
Cynthus, Alterby, Lennart, 3 sept
Taliesin, Hökfur, Olof, 16 sept
Karlavagnen, Söderström, Arild, 24 sept
Minera Ferrorum,
Olofsson, Holger, 28 sept
Nemeton, Haglund, Bengt, 30 sept
Alir, Mamhidir, Ibrahim, 30 sept

Aldebaran, Renman, Ronny, 1 sept
Nennius, Wikstén, Anders, 4 sept
Wirdar, Nilsson, Matz, 11 sept
Borvo, Grönblad, Kjell, 17 sept
Ogmion, Bergenholm, Gunnar, 23 sept
Lir, Frick, Mats, 24 sept
Minera Ferrorum, Tina, Christer, 24 sept

LOGEN MANANNÁN, FALKENBERG
K-Br Ingvar Lindblom, Glommen
Invigd i Orden den 20 mars 2002
Avliden den 1 juni 2008
6 medlemsår

LOGEN WALES, MALMÖ

R-Br Hartwin Naumann, Malmö
Invigd i Orden den 21 oktober 1994
Avliden den 22 april 2008
14 medlemsår

70 år
Guta, Hansson, Gunnar, 4 sept
Carnac, Keve, Sten, 7 sept
Cynthus, Andersson, Olof, 13 sept
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Carlgren´s Herr



FRACK 1.595:-

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

Sundlingsvägen 3 • Borensberg
tel: 0141 414 14
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YTTERLIGARE EN
DRUIDISK STJÄRNA
TÄNDS ÖVER VÄRMLAND.

Logen Aquila
Inbjuder till instiftande av loge i Arvika med lokalinvigning.
Lördagen den 13 september 2008.
Program:

Kl. 14.00 Lokalinvigning
Kl. 15.00 Kaffe
Kl. 15.45 Instiftande av loge och
ämbetsinstallation
Kl. 18.00 Brödramåltid

Bröder av alla grader inbjudes till ovanstående högtid i Odd Fellows

Annonsera
Svensk26,DruidTidning
- det
lönar sig!
lokaler ÖstraiEsplanaden
Arvika med
efterföljande
brödramåltid.
Klädsel: Högtidsdräkt med svart väst.
Medtag regalie.

Bindande anmälan till:
Jan Andersson, Olov den heliges väg 8,
671 93 Arvika. Tel. 0570 223 29.
Mob. 0705 59 16 67, E-post ja-q@telia.com.
OBS! Begränsat antal platser.
Med anmälan insändes kuvertavgiften 400:- till bankgiro 278-1722.
Arvika Druid-Orden under bildande. Glöm inte att ange avsändare.
Sista anmälningsdag 13 augusti.
Eventuellt hotellrum bokas direkt till hotellet. Reserverade rum finns på Hotell
Bristol tel. 0570-132 80, eller till Jenny tel 0570-151 77. Uppge Druiderna

Med broderliga hälsningar i EFE
		

Kjell Malm
ÄÄ

Gunnar Lindborg
Skr
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Om adressaten begärt eftersändning på grund av definitiv avflyttning
skall försändelsen återsändas med uppgift om den nya adressen till:
Druid-Ordens Kansli, Västergatan 3A, 211 21 Malmö
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EL &
FASTIGHETS

SERVICE

Ring oss när du behöver hjälp med...
Byggnationer

•

Mattläggning
VVS-installationer

El-installationer
•
•

Kakelsättning
Fastighetsskötsel

El & Fastighetsservice AB
Leif Eriksson, Logen Alir
Styrmansgatan 4, 826 32 Söderhamn
Tel 0270 700 77 • Fax 0270 42 77 00

Behöver du hjälp med dina tänder?
Från och med den 1 juli blir försäkringskassans ersättning lika för alla.
Vi utför det mesta inom allmäntandvård.
Om Du förlorat en eller flera tänder kan vi ersätta dessa med implantat
Öppet 7.00-19.00 alla vardagar utom fredag

SÖDERHAMN
Tandläkare Mehrdad Falakeh och John Larsson, Logen Alir
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