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Bautastenen i annan vinkel

Vid parentationer nämns de bortgångna vid namn och deras gärningar inom Orden blir upplästa. Parentationen avslutas med en tyst minut och sedan är det över. Men är det så enkelt?
Nej, inte alls! Om den rätta stämningen uppstår kan något ske som verkar svårt att tro på.
Betraktade i en viss vinkel händer det något med våra bautastenar. Deras skrovliga ytor
krackelerar och bildar sprickor bland namnskyltarna och ut ur stenarna framträder de, de
gamla, för länge sedan bortgångna bröderna. De vandrar sakta i Lunden och finner en ledig
stol, där de kan sitta, stilla och stumma under den tysta minuten.
Hammaren slår i pulpeten och mötet kan fortsätta. Impulsen att tilltala någon av ”gästerna” kanske får oss att vända oss till dem, men, trots att vi nyss var så säkra på våra ögons
vittnesbörd förstår vi genast att allt var en synvilla, bara ett spratt som gäckade våra sinnen.
Det brukar sägas att så länge vi tänker på och talar om de bortgångna och låter dem finnas kvar
i våra minnen, lika länge lever de kvar. Saker de sagt blir återberättade och episoder vi har haft
gemensamt blir på nytt anledning till glädje och värme. Därför är det viktigt att tala om de bortgångna och hålla minnena levande. Det blir en sällsam kombination av ändlighet och evighet.
Vad vore mer naturligt? Vi vet att vi inte har varandra för evigt. Det bästa vi kan ge en
medmänniska är en god anledning att bli ihågkommen med kärlek och uppriktig saknad.
Lyckas vi med det, då har våra liv och vår druidiska vandring inte varit förgäves.
Därför! Var observant under parentationerna och meditationsstunderna. Om du kan finna den
speciella vinkeln där undret sker, lägg den noga på minnet! Den vinkeln ska en dag bli din egen
”Sesam! Öppna dig!-kod”, som ger dig möjlighet att göra ett besök utanför bautastenen.
Bertil Carlsson

Kampen fortsätter...
...mot mannens vanligaste cancersjukdom - prostatacancern.
Årligen dör ca 2.500 män i sjukdomen
Stipendiefonden behöver Ditt stöd i den kampen.
Sätt in Ditt bidrag på Ordens bankgiro 782 - 1911
Skriv ”Stipendiefonden” så kommer pengarna rätt

Sedan Riksmötet i Östersund
har Stipendiefonden ökat med
360.692:-
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I huvudet
på en redaktör

Svensk
Druid-Tidning
SVENSKA DRUID-ORDEN

Tredje snövintern i rad ?

FGDO
Västergatan 3A • 211 21 Malmö
Tel 040 12 80 81 • Fax 040 12 80 83
Bankgiro: 782-1911
Bank: Svenska Handelsbanken
Org.nr: 84 60 01-3454
E-post: kansliet@druidorden.org
Website: http://druidorden.org

Härom kvällen kom min granne in och hälsade på, han är förresten skattmästare i vår loge Alir. Han är dessutom ordförande i vår
lilla bostadsrättsförening om sju familjer här i Söderhamn.
En granne med makt.
Han kom in till mig och ville meddela att den kommande vinterns
snöskottning för oss inom bostadsrättsföreningen kommer att bli
betydligt lindriga än de föregående två vintrarnas.

Ansvarig utgivare:
Björn Cederberg
Erlandsvägen 38 • 731 40 Köping, Tel. 0221 719 16
E-post: rsaa@druidorden.org

Vad grundar du detta på frågar jag. Har du inte sett rönnarna utför
våra fönster som dignar av rönnbär, det betyder att de kommer att
bli en snöfattig vinter i år säger min granne.

Redaktion:
Göran Lindgren
Sallerupsgården • 212 91 Malmö, Tel. 040 49 33 94
E-post: sdt@druidorden.org
Johnny S Andersson
Spruthusgränd 9 • 826 50 Söderhamn, Tel. 0270 168 46
E-post: johnny.s.andersson@soderhamn.com
Bertil Carlsson
Spinettstråket 1 G • 903 53 Umeå, 090 12 64 80
E-post: orionbertil@live.se
Henrik Enander
Storgatan 23 CA • 341 30 Ljungby, Tel. 0372 815 05
E-post: gun.henrik@telia.com

Det var ett glädjande besked tyckte jag enär förra vinterns snöskottning tog hårt på min gamla slitna kropp. Visserligen säger jag,
är rönnarna just nu dignande av rönnbär men om detta bestämmer
om det blir mycket eller lite snö i vinter kan man väl undra.
Då säger han, du förstår att om rönnarnas grenar är fyllda med bär så
orkar rönnen till vintern inte bära någon snö för då går alla grenar av.
Hans besked att det blir lite snö i vinter låter som ljuv musik i mina öron.
Generellt kan man väl säga att det enda som snöprofeterna är överens om är att åsikterna går isär i frågan om att mängden av rönnbär
är ett tecken på att antingen en mycket sträng vinter är i antågande
eller att en mild sådan är på väg. Kollar man i Bondepraktikan hittar man där inget om rönnbär och vinter.

Caj Söderberg
Box 2101 • 750 02 Uppsala, Tel 018 10 60 05
E-post: caj.soderberg@accurat.se
Annonsansvarig - samt layout & original:
Göran Lindgren
Sallerupsgården • 212 91 Malmö
Tel. 040 49 33 94
E-post: g.k.lindgren@telia.com
sdt@druidorden.org

Nästa överraskning kommer när grannen föreslår att vi skall passa på
att tillverka rönnbärsdricka nu när det är gott om rönnbär. Han knycklar upp ur fickan ett recept på rönnbärsdricka som han en gång i tiden
fick av sin gamla mormor från Norrala, en liten by utanför Söderhamn.
Jag kan inte göra annat än att hålla med min snälla granne på hans
förslag. Efter en stunds surrande och undrande hur stark rönnbärsdrickan kan bli och om vi skall kunna bjuda våra bröder i
logen på en rönnbärsdrink när de anländer till logekvällen går min
granne och druidbroder, hem med ett leende på sina läppar i den
än så länge snöfattiga kvällen.

Adressändringar
Adressändringar m.m. skickas till Ordens Kansli i
Malmö i samband med övrig rapportering.
Prenumeration inom Sverige: 100:-/år
Prenumeration utom Sverige: 400:-/år
Tryckeri: Jomagp, Ljungby
Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insända
manus.

Mitt tips, en mycket sträng vinter med mycket snö.
Johnny S Andersson

Nummer 10 utkommer den 20 december
• manusstopp den 25 november
Nummer 1/2012 utkommer den 20 januari
• manusstopp den 25 december

Upplaga: 5.200 ex
ISSN: 1650-8815

Johnny S Andersson
Tel. 0270 168 46
E-post: johnny.s.andersson@soderhamn.com

3

Nr 9 november 2011

Svensk Druid-Tidning

Halmstadsmodellen i Uppsala

Text: Caj Söderberg

let för att man följer med en kompis för
att få information.
Risken när man själv som engagerad
druid talar sig varm om Druid-Orden
till någon god vän, är att man inte är
helt ärlig. Man kanske inte talar om
vad det kostnadsmässigt innebär, att
vi har en viktig högtidlig tid i Lunden
varje logekväll och hur viktigt det är att
komma till alla möten även om vi inte
har mötestvång. Man vill ju så gärna att
de ska få ett positivt intryck av medlemskapet. Risken blir då också att den
nya brodern försvinner inom det första
året. Det blev inte som han hade trott.

Nils Hällegard, Kim Starke, Ioannis Salonikidis, Sture Jonsson, Torben Sahlin och Lars Strand.

Logen Belenos i hade under början av
2000-talet en framgångsrik tid med ett
ständigt ökande antal bröder upp emot
ett medlemsantal på 120 medlemmar.
En viss, om inte oro, så undran uppstod hur vi skulle få rum i matsalen där
70 personer var smärtgränsen för Fu.
Diskussioner fördes om ett begränsat
medlemsantal med kö för intagande i
logen, alternativt en delning av logen,
något som de är många som är skeptiska till. Vi har ju tidigare läst i SDT
om att det kan uppstå problem med en
delning av en loge inom samma stad.
Jag skrev för ett antal år sedan i SDT
om ”…när en snöboll börjat rulla” som
handlade just om när allt är positivt
och framgångsrikt i en loge. Sen kommer man ofta till en tid när det planar
ut. En loge har alltid en naturlig avgång
så det behöver fyllas på bara av den orsaken. Men det behövs lite till.
Och det där ”lite till” har saknats den senaste tiden. Kanske har vi lutat oss tillbaka
och surfat lite på den tidigare framgången.
Och vi som är över 60 år kanske inte
ska vara de aktiva värvarna längre. Det
är helst de som är under 50, gärna
yngre, som nu ska vara de aktiva. Då
kommer också den nödvändiga föryngringen med automatik.
Vi har i Uppsala inte på något sätt
kommit till någon kris, vi är fortfa-

rande 50-60 brr på logemötena, men
vi såg att vi aktivt måste göra något när
det har varit tomt på eubatbänken ett
par gånger. Våra eubater hade stigit i
graderna så antalet bröder i den gröna
graden hade markant minskat.
Hur som helst, vi hörde om Per Larsen
och ”Halmstadsmodellen”, som tydligen är en norsk idé från början, och beslutade att prova denna. Modellen har
med framgång använts av flera loger.
Under våren fick samtliga bröder information om detta samt en blankett. Var och en
kunde under våren/sommaren lämna förslag på någon person som man tror skulle
passa i vår gemenskap, utan att personen i
fråga behöver vara tillfrågad i förväg.
Utifrån de förslag som inkom skickade
ÄK, efter beslut av Tjänstgörande Old Ärk
och Förtroendeutskottet, ut en formell inbjudan till 16 presumtiva bröder med inbjudan till information. 8 av dessa kom till
information och samtliga var intresserad
av ett medlemskap varav 6 recipierade den
17 oktober. De övriga två hade förhinder
och önskade recipiera nästa termin.
Dessa sex nya bröder hade ett åldersspann på 26 – 64 år. Vi kommer nu
att fortsätta med samma modell inför
nästa termin.
Helt klart är att en inbjudan tas emot
på ett seriösare sätt när man mottar den
formellt från logen/Druid-Orden istäl-
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Det är då bättre att den i logen som har
erfarenhet och utbildning för att informera om Druid-Orden gör detta. Vi
vet genom vår statistik att den största
avgången sker redan det första året. Vi
vet också, var och en, att man inte under första året hinner känna den djupare
gemenskap som efterhand infinner sig.
Det är också under det först året som
fadderns roll är som viktigast. Att ha en
kontinuerlig kontakt med sin adept så
att han kommer till logekvällarna och
att han kommer in i brödrakretsen. Vi
är så olika som människor. Vissa har
inga problem att socialt ta för sig av
gemenskapen medan andra behöver en
längre tid att komma in och känna sig
bekväma bland många nya människor.
Där har faddern det största och viktigaste ansvaret men vi ska alla vara observanta på att nya bröder känner sig
välkomna i umgänget.
Vi ska särskilt tänka på det i minglet i
förlogen.
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Br Per Larsen med SL Nordanlands standar

Per Larsen drar norrut
Text Ulf G Hedgren. Foto Christoffer C Hedgren
Onsdagen den 31 augusti träffades ett 40 tal bröder från Gällivare i norr till Piteå i söder hos logen Morvin. Morvinbrr
fick benäget bistånd från logen Taranis i Kalix med de praktiska sysslorna.

och en av GL att fritt anpassa sättet för att uppnå maximal
effekt. Logerna i Boden, Nennius och Arcturus hade sedan
tidigare praktiserat en liknande modell, men inte på samma
sätt med ett förutsättningslöst förslag på möjliga intresserade
personer.

Denna träff har kommit tillstånd genom initiativ från SMÄ
Ulf Bergström i Storlogen Nordanland. Även RSMÄ Dag
Wikman var inblandat med Rikstorlogens stöd för en utökad rekrytering. I Nordanlands grundloger varierar förutsättningarna från de som har svårt att ballotera bröder, till de
loger som har en lång kö av sökande nya bröder. Även om
kön är lång så betyder det inte att rekryteringen är löst för all
framtid. Tiderna kan fort förändras.

Tiden rann som vanligt iväg alldeles för fort och SMÄ Ulf
Bergström avslutade mötet med att överräcka en väl inslagen
burk av Norrlands Guld (inte ölet) till br Per. Han tackade
för sig och gåvan som han lovade vördsamt förflytta hem,
utan att den tinade upp.
SL Nordanland stod som värd för brödramåltiden som väl
smakade samtliga bröder, förutom våra avlägsna bröder från
Minera Ferrorum, då de såg sig tvingade att avvika med
dryga 20 mil kvar på mätaren innan hemma. Avslutningsvis
tackade både br SMÄ och RSMÄ för visat intresse och berättade att br Per skulle vidare till vår granne SL Birkeneland
och logen Eos i Skellefteå redan kvällen efter.

De församlade bröderna lyssnade intresserat vad br Per hade
att berätta om sin från Norge något modifierade modell för
rekrytering. Under hans anförande, men framför allt efteråt
ställdes en hel del delikata frågor kring själva tillvägagångssättet. Per förklarade, men la samtidigt till att det står var

Varför skall vi rekrytera?

av Dag Wikman, RSMÄ

Det finns idag ett antal ”verktyg” som vi kan hjälpa och
stödja rekryteringsarbete.

Ordensledningen har satt fokus på ett par områden:

Rekrytering • Brödravård

Jag tänker bl a på Halmstadmodellen, som kan anpassas så
att den blir användbar för varje GL. På detta uppslag, till
vänster, ser du resultatet av Logen Belenos rekryteringssatsning - sex nya bröder och två på väntelista! Här ovan kan du
läsa om Storlogen Nordanlands satsning på rekryteringen i
norr.

Båda dessa områden är precis lika viktiga. Kvantitet och
kvalitet skall gå hand i hand.
Varför skall vi då rekrytera fler bröder? Ja, det finns många
skäl till det. För mej finns det några centrala skäl.

•
•
•

Det som inte utvecklas – det dör förr eller senare.

Vi är nu inne i en årstid där logeverksamheten går på högvarv. Låt även rekryteringsarbetet gå på högvarv.

Som invigd broder vill jag sprida det druidiska budskapet till fler. Vidga brödranätverket.

Berätta gärna i Svensk Druid-Tidning hur din loge arbetar
med rekryteringen!

Nya bröder måste komma till så att vi kan försörja
GL/SL/RSL med ämbetsmän/ledare.
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Låt mig först få det sagt att den
här artikeln skulle grunda sig på
den intervju som aldrig blev av.
ROÄ, Riddaren av Ratten, John
Duncker, var allvarligt sjuk då
talades vid om ett samtal, och
han avled 17 april, utan att vi
fått tillfälle att råkas. Dock vill
jag tillägna denna artikel till
minnet av ROÄ John Duncker
och ROÄ Bror Johansson, två
pionjärer som var med i det
projekt som kom att benämnas
Kvarkentrafiken.
Den 13 mars 1940 tystnade kanonerna, vapnen säkrades, patron ur. Vinterkriget som startat
30 november 1939 ”var över”.
Kriget varade endast hundra dagar, men dess ekon kom att göra
sig påminda mycket längre tid.
Det finska folket hade kanske
narrats att tro att deras situation
var ljusare än verkligheten. Närheten till de allierades hjälp hade
verkat mycket mer omedelbar
än vad som blev resultatet. När
de senare anade att hjälpen uteblivit eftersom svenskarna vägrat
att låta trupper transporteras
genom svenskt område, under
hänvisning till svensk neutralitet, då skapade det harm och
besvikelse. Finland hade kanske
fått bättre villkor om de hade
haft de allierade i ryggen, även
om kriget förlorats.
Fredsvillkoren blev krigets mest
smärtsamma bomb. Landet
styckades, stora delar annekterades och en konstruerad gräns
mot Sovjetunionen skapades. En
svår sak för det finska folket att
acceptera. Nationernas Förbund

Kvarkentrafiken
av Bertil Carlsson
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hade antagit flera resolutioner som stödde Finlands sak, men när kriget skulle utkämpas, då var de ensamma. Till Sveriges försvar måste
nämnas att en frivilligkår inrättades, vilken vid krigets slut uppgick till
8.200 man.

fast i foten på en av de andra och lyckades ta sig upp på isen, där de
hamnade i 30-gradig kyla. En annan bil kom så nära i tid att de inte
hann frysa ihjäl.
Olyckan skapade en kort paus, men 17 februari var det dags för en
ny resa. En tvåaxlad Ford lastbil med en bensindriven V8-motor
var disponibel. Den hade till och med ”tipp”!

Förvisso! Kriget var över, villkoren katastrofala och behoven astronomiska och allt skulle åtgärdas med skrämmande små resurser.
För att förstå allt måste vi tänka både stort och smått. Betänk
först resurserna! Möjligheten att förse Finland med förnödenheter
var små och svåra. Petsamotrafiken fanns bara på ritbordet. Varje
järnvägsvagn som nådde Haparanda måste lastas om där, eftersom
spårbredderna inte är desamma i Sverige och Finland. Tänk dessutom på det faktum att den tidens lastbilar inte var större än att
de hade 3,5 tons lastkapacitet, vilket också gällde för järnvägens
godsvagnar. Sträckan Boden – Haparanda var inte elektrifierad.

20 februari. Tvärstopp! En snöstorm med vindar mellan 16 och 18
sekundmeter hade fullständigt blåst igen vägen och bildat en råk
på flera sjömils bredd mellan Fjäderägg och Helsingkannan. Två
dagar senare tar man igen vad man förlorat. En kolonn på 68 bilar
startade från Holmsund med bland annat 100 ton ammunition
och pansarvärnskanoner.
Instruktionerna var hela tiden glasklara. Vid kolonnkörning skulle
luckorna hållas mellan fordonen och man skulle utnyttja hela vägens bredd. Många gånger allvarliga tillbud
inträffade berodde det på att bestämmelserna av någon anledning bröts. Blev det stopp
i kolonnen skulle följande bilar omedelbart
stanna med bibehållet avstånd. Flera bilar
gick till botten då man bröt mot reglerna,
men som sagt, bara vid ett tillfälle följde
män med i djupet.

Var det i malströmmen av all nöd som tanken
på Kvarkentrafiken föddes? Att på isvägar transportera tunga laster var ingen nyhet. Tekniken
är i sig själv mycket enkel! Bara borra hål med
lämpliga avstånd och pumpa upp vatten som
tynger ner isen och sedan sköter kylan resten.
Det uppumpade vattnet fryser till is och resultatet blir en isväg som lätt kan göras 90 – 120 cm,
vilket garanterar hållfastheten, även med tung
last. Men ändå, isvägar på små insjöar i samband med skogsavverkning är något helt annorlunda än att göra samma sak på istäckt hav,
120 km, med varierande vattenstånd, sprickbildningar, packis och snöstormar. Tänk dig att
sitta i en lastbil med hela Kvarkens vatten under
dig och flera mil isväg åt båda håll. Bara en smal
väg som hela tiden hotar att spricka under dig!
Hålla nerverna i styr. En lastad bil tvingar isen
till en vågrörelse, en svallvåg, framför sig och
den vågen får du inte passera, eftersom du i så
fall knäcker isen. På fronten av lastbilen monterades grova stolpar som skulle förhindra att allt
sjönk omedelbart och den vänstra kopplingsfoten höll förardörren på glänt så att föraren
kunde kasta sig ut om isen brast.

Natten mellan 12 och 13 mars kunde ha
slutat i en stor katastrof. 64 bilar hade lyckats ta sig till Vasa och var på väg mot Sverige
igen. En mötande plogbil stötte på en mindre kolonn på ett tiotal bilar och dessa trodde inte att fler bilar var att vänta med tanke
på vädret. Plogbilen fortsatte ett tiotal kilometer till utan att stöta på någon kolonn
och vände för att finna de tio bilarna hjälplöst fastfrusna någon mil från det svenska
fastlandet. Några bilar lämnades och resten
tog sig till Holmsund. Där väntade chockbeskedet! 64 bilar var fastfrusna bara någon
kilometer öster om den punkt där plogbilen
vänt! Efter stor dramatik kunde alla chaufförer föras till Holmögadd, men samtliga
bilar var fastlåsta i snö och is.

Spänningen fanns inte bara i förarhytten.
Här fanns både militära och strategiska
element som pirrar i oss. Sträckan mellan
Umeå – Vasa hade åtta mellanstationer. Dessa mellanstationer fick inte
nämnas vid sina riktiga namn i samband med radiotrafik. Umeå hette
”Sara”, Holmsund ”Kalle”, Holmögadd ”Lasse”, Valsören ”Olga”,
Lappören ”Ville”, Björkö ”Eva”, Björkösund ”David”, Replot ”Anna”,
Grönvik ”Axel” och slutligen Vasa ”Adam”. Ser man på kartan finner
vi att sträckan inte var rak, vilket var avsiktligt. Ett fientligt flyg skulle
inte i ett svep kunna förstöra allt! Här fanns spänning på alla plan.

Militär från I20 och K4 var med i försöken
att rädda de 64 bilarna. Alla detaljer och all
dramatik skulle göra artikeln omfattande, men i korthet kan nämnas
att endast en bil blev kvar på isen. Under påskhelgen körde plogningsledaren ut till den bilen och kunde konstatera att en bärgning var helt
utesluten. Endast en del av taket syntes ovan snö och is. Man högg upp
taket och läste av namnskylt och skattekvitto! Det gällde att ha ryggen
fri för försäkringsbolaget och återfå eventuell kvarstående bilskatt.
Ett projekt som Kvarkentrafiken har sina givna parenteser. Isen måste först lägga sig för att det ska få sin början och sedan denna is inte
håller längre, då måste det avslutas. Den 21 mars kom beskedet att
alla fordon skulle återvända till sina hemorter. Kvarken kunde inte
längre bjuda på den is som krävdes.

Den 25 januari, mitt i det brinnande kriget, tog den finska regeringen beslutet att inrätta isvägen och den 8 februari gjordes den
första provturen med en personbil.
Stora förberedelser var gjorda. Finska sågverk hade styrt om produktionerna till spjälor av vilka snöskärmar tillverkades. Man trodde att
man kunde underhålla isvägen på samma sätt som vanliga vägar vintertid, men snöskärmarna fick man överge, då de samlade snön så att
isen tyngdes ner på ett farligt sätt som skapade sprickor och packis.
Då tvingades man att ploga nya sträckningar, borra nya hål och vänta
på kylan. Kylan var nog det enda man fick gratis denna krigsvinter.
Temperaturen höll sig periodvis aldrig över 30-gradersstrecket!

779 lastbilar hade deltagit. Över 50 tankbilar hade forslat bortåt
100 kubikmeter bränsle till Vasa. Totalt hade 2.000 billaster avklarats, bland annat hade Vasas bostäder fått glas i sina fönster, där
nära hälften av husen saknat fönsterglas efter de sovjetiska bombningarna.
Finlands sak var vår, och många var de som, kanske utan att veta det,
sökte sig ut i världen för att i gärning förverkliga sina ideal.

Trots all spänning och dramatik hände bara en olycka med dödlig
utgång. Den 13 februari sjönk en lastbil ned på 15 meters djup och
bara tre av de fyra som satt i förarhytten lyckades komma upp. Ironiskt nog var en av de tre icke simkunnig! Han höll krampaktigt
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Sydborgen:

ORDET ÄR
FRITT!

Ad Astra
Hesperus
Mimer
Vasa
Wales

Malmö
Malmö
Malmö
Malmö
Malmö

62
64
45
80
40		

291 bröder

Sunnanland:

Tankar om Storlogernas framtid.
Vi har i Logen Taliesin förmånen, att genom flera år, ha fått in yngre bröder.
Detta har vitaliserat Ordensarbetet hos oss och har gett oss en insikt i att tiderna förändras, att vi samtidigt som vi skall hålla kvar vår särart som Orden ändock måste börja
inse att nya bröder är mera frågvisa och orädda att föra fram åsikter om förändring än
vad som var brukligt tidigare.
Vi berättar för våra bröder att vi förvisso har en hirakiskt uppbyggnad, men att vi samtidigt är en demokratisk sammanslutning, nog så viktigt för unga människor idag.
Detta har medfört spännande samtal och i och med att det inom vår brödraskara har blivit en
större insikt i hur Orden fungerar får vi ofta frågan: ”Varför är det på detta viset”.
En arbetsgrupp har nu på uppdrag av Ordensledningen lagt fram ett förslag till ny Storlogeindelning och med stort intresse har vi börjat studera detta i förhoppningen om att det
skall bli enklare att besöka varann inom respektive Storlogeområde.
Arbetsgruppen har angett ett flertal kriterier som har beaktats i förslaget.
Arbetsgruppens kriterier är förenklat enligt följande:
Storlogeområden med 4-6 grundloger bedöms vara lämpligt.
Numerärt bör det inte finnes fler än 450 bröder inom ett storlogeområde.
Avståndet mellan grundlogerna bör inte vara mera än 20 mil.
Konsekvenser enligt arbetsgruppens förslag:
Två förslag med 11 resp. 12 Storloger har presenterats.
I förslaget med 11 Storloger har 6 Storloger fler än 450 bröder och i dessa 6 Storloger
finns det mellan 6-8 grundloger . Här har man klart frångått sina egna intentioner
om en begränsning av antal bröder och en begränsning vid 4-6 loger.
I förslaget med 12 Storloger har 6 Storloger fler än 450 bröder och i 4 av dessa Storloger finns det mellan 6-8 grundloger. Även här har man klart frångått sina egna intentioner om en begränsning av antal bröder och en begränsning vid 4-6 loger.
Ser man till avstånd och restid inom de flesta Storloger kan följande uppräknas för enkel
resa med bil avseende de loger som ligger längst från varandra:
Västanland.(Förslaget med 11 Storloger.)
Halmstad - Ulricehamn 152 km 2 tim 20 min.
Västanland (Förslaget med 12 Storloger.)
Jönköping - Falkenberg 222 km 2 tim 40 min.
Vänerland. Skövde - Arvika 229 km 3 tim 15 min.
Östanland. Ljungby - Karlskrona 166 km 2 tim 40 min.
Folkungaland. Västervik - Nyköping 179 km 2 tim 25 min.
Järnbäraland. Avesta - Hudiksvall 222 km 2 tim 55 min.
Boreland. Östersund - Örnsköldsvik 255 km 3 tim 55 min.
Birkeneland. Piteå - Luleå 213 km 3 tim 00 min.
Nordanland. Kiruna - Luleå 343 km 4 tim 30 min.

Halör
Höllviken
66
Stella Polaris
Trellebor
160
Selene
Trelleborg
88
Nemeton
Lund
59
Fingal
Hörby
79 		
452 bröder
Avstånd och restid mellan Trelleborg och Hörby 51 km 1 tim 04 min.

”Öreland”:

Amici
Landskrona 41
Carnac
Helsingborg 60
Cernunnos
Höganäs
34
Teutates
Halmstad
54 		
189 bröder
Avstånd och tid mellan Landskrona och Halmstad 101 km, 1 tim 09 min.
Västanland:
Manannán
Falkenberg 38
Lir
Varberg
58
Iris
Göteborg
74 		
170 bröder
Avstånd mellan Falkenberg och Göteborg 100 km, 1 tim 07 min.
”Öreland” och Västanland kan tills vidare arbeta inom en Storloge,
men resurser måste sättas in på att vitalisera arbetet och tillskapa nya
loger inför en delning.

”Mittanland”:

Stonehenge
Hässleholm 116
Avalon
Älmhult
95
Wirdar
Ljungby
160		
371 bröder
Avstånd mellan Hässleholm och Ljungby87 km, 1 tim 16 min.

Östanland:

Värend
Växjö
56
Ossian
Olofsström 46
Merlin
Karlskrona 81
Allbota
Kalmar
91 		
274 bröder
Avstånd mellan Olofström och Kalmar 152 km, 2 tim 20 min.

Vänerland:

Camulus
Skövde
75
Cynthus
Ulricehamn 154
Excalibur
Borås
36
Taliesin
Jönköping
57 		
322 bröder
Avstånd mellan Borås och Skövde 116 km, 1 tim 48 min.

”Gränslandet”:

Altair
Arvika
33
Aquila
Karlstad
81
Belissama
Vänersborg 41
Sefir
Grebbestad 75		
230 bröder
Avstånd mellan Arvika och Grebbestad 187 km, 3 tim 00 min.

Folkungaland:

Capella
Linköping
78
Neptunus
Linköping 125
Nerthus
Västervik
39
Thesevs
Linköping 120 		
362 bröder
Avstånd mellan Västervik och Linköping105 km, 1 tim 42 min.

”Häradslandet”:

Nerevs
Nyköping
51
Pallas
Norrköping 60
Triton
Norrköping 85 		
196 bröder
Avstånd mellan Nyköping och Norrköping 62 km, 0 tim 48 min.

Vi är medvetna om att inte alla Storloger har förutsättningar att -genom en annan indelning- kunna minska avstånden och därmed restiden. Vi finner det dock förvirrande och
oförståeligt att de uppställda kriterier i arbetsgruppens förslag ej överensstämmer med
det framlagda förslaget.
Vårt förslag:
Det är ett mänskligt drag är att vid omorganisationer
- se på förslagen i ett kortsiktigt perspektiv utan att fundera över vad det kan ha för positiva konsekvenser över en längre period
- slå det ifrån sig med uttrycket: ”Det där kommer aldrig att fungera”.
I det förslag till ny indelning av Storlogernas områden som vi redovisar nedan har vi använt arbetsgruppens kriterier som normgivande.
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”Södra Bardaland”:

Dair
Stockholm 45
Arosia
Västerås
51
Doru
Täby
51
Henry Hurle
Köping
75
Idris
Strängnäs
90
Guta
Visby
95
Kronos
Helsingsfors 33 		
395 bröder
Avstånd mellan Västerås och Täby 104 km, 1 tim. 24 min.
Guta och Kronos kan av naturliga orsaker inte räknas in i avstånd
och tid.

”Norra Bardaland”:

Belonos
Uppsala
111
Beltain
Östhammar 51
Borvo
Gävle
12
Grannos
Avesta
41 		
215 bröder
Avstånd mellan Avesta och Östhammar 170 km, 2 tim. 46 min.
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Järnbäraland:

Alir
Söderhamn 106		
Ogmion
Hudiksvall 30
Temenos
Edsbyn
65 		
201 bröder
Avstånd mellan Hudiksvall och Edsbyn 127 km, 2 tim 02 min.

Boreland:

Argo
Ånge
47
Derva
Östersund
99
Karlavagnen
Sundsvall
72
Polstjärnan
Kramfors
39
Venus
Fränsta
29
Rigel
Örnsköldsvik 59 		
345 bröder
Avstånd mellan Östersund och Kramfors 203 km, 3 tim 00 min.
Resurser måste sättas in på att vitalisera arbetet i Östersund och tillskapa nya loger inför en delning.

Birkeneland:

Aldebaran
Umeå
53
Orion
Umeå
30
Circius
Lycksele
61
Eos
Skellefteå
56
Merkur
Piteå
150 		
350 bröder
Avstånd mellan Lycksele och Piteå 233 km, 3 tim 32 min.

Nordanland:

Arturus
Boden
100
Nennius
Boden
116
Minera Ferrorum Gällivare
81
Morvin
Luleå
58
Polaris
Kiruna
67
Taranis
Kalix
43 		
465 bröder
Avstånd mellan Kiruna och Luleå 343 km, 4 tim. 30 min.

Resurser måste sättas in på att vitalisera arbetet i
Gällivare och Kiruna för att tillskapa nya loger inför
en delning.
Det är vår fasta övertygelse att det genom ett tätare
Storlogeområde och –arbete går att vitalisera hela Ordensarbetet och därigenom få ett nytillskott av bröder
samt flera loger i närliggande områden.
Som jämförelse kan meddelas att då beslut togs 1979
om att Storlogen Vänerland skulle instiftas var där vid
den tidpunkten 232 bröder i 4 loger. Idag är vi ca 430
bröder i 6 loger.
Avslutningsvis:
Vår förhoppning är att fler vill intressera sig för framtiden inom Orden.

ÄÄ Ingvar Nyström, ROÄ Birger Ståhl samt SÄÄ Bertil Svensson

Jubelveteran hos Logen Dair
Vid ett välbesökt Eubatmöte måndagen 26/9 med Logen Dair i Stockholm, med besökande bröder från logen Arcturus i norr till logen Vasa i
söder, fick ROÄ Birger Ståhl, Druidordens utmärkelse Jubelveterantecken,
för 50 års medlemskap, varav 35 år som tjänsteman i Orden. Representanter från SL Bardaland med SÄÄ Bertil Svensson i spetsen, med uppdrag
från RSL, var på plats för att ge Br. Birger utmärkelsen.
Storlogeämbetsmännen, för kvällen fyra, gjorde det till en upplevelse, som
finns kvar på näthinnan.
För många av oss närvarande bröder var det för första gången som vi deltog i en sådan högtidlig ceremoni. Br. Birger, som nyligen fyllt 90 år, var
på ett strålande humör och i efterlogen berättade han många minnen
från sina år som Druid, bl a om den kväll då han blev Eubat.
Efter en fantastisk efterloge, med smaken av ÄÄ Ingvar Nyströms höst- gryta, med egenskjuten älg, på tungan, kändes
det skönt att få bege sig hem och se framåt mot kommande
teckenutdelningar.
Andres Engström, MÄ

Vår förhoppning är även att diskussionen om Storlogernas framtid och omfattning kan bli vital och föres
inom Grund- och Storlogerna innan det blir dags att
lämna in synpunkter till arbetsgruppen.

m?
Välkommen
till
l
o
h
tock
S
i
sök
Logen
Dair
e
b
På

Jönköping 2011
Logen Taliesin.
Ordensledningen har haft tillfälle att svara
på förslaget, men beslutat vänta tills eventuellt flera synpunkter kommit in.

Klara Östra Kyrkogata 8 i Stockholm
Logevärd Christer Cardestrand,
08 673 68 60, mobil 0705 69 88 22,
e.post: cardestrand@telia.com

Må 21/11 kl 19.00 Druidgradgivning, högtidsdräkt
Fre 9/12 kl 19.00 Eubatmöte, julloge med damer

Vad tycker Du?
Har Du funderingar eller synpunkter som Du
vill diskutera eller få svar på?
Skicka funderingar & frågor till:
Svensk Druid-Tidning på E-post sdt@druidorden.org.

Besökande bröder behöver ej ha
högtidsdräkt vid våra högtidsloger!
Välkomna

Skriv kortfattat.

Ingvar Nyström ÄÄ
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Tillbaka till ursprunget

I slutet av augusti förärade damerna i logen Eos´
Damklubb herrarna i logen en minnesvärd resa
med buss tillbaka till vägs ände. Målet var byn
Gallejaur i Arvidsjaur kommun där tiden tycks
ha slagit sig till ro och låtit byggnaderna både ute
och inne visa på ett liv i självhushållets anda - helt
främmande för dagens människor.

Vår guide, Crister Lövgren, som bor kvar i byn
väntar på mjölkpallen och för oss in i den nybyggda mat- och utställningslokalen för en kort
introduktion, innan vi beger oss ut på en fascinerande rundtur. Då har vi fått veta att 1801 insynades det första nybygget. Detta utvecklades sedan
i mitten av 1800-talet av äldste sonen Sven genom
att han gifte sig med Sara från Granbergsliden
och byggde en egen gård. Gallejaur hade därmed
tagit steget till att bli en by.
De blev tyvärr barnlösa men tog till sig två kusinbarn Anders och Nils. De två bröderna fick sedan på 1880-talet överta gård och hemman. Den
äldre av bröderna, Anders, vann sedan lottdragningen om vem som skulle ärva själva gården
medan Nils fick bygga nytt öst på byn. Gallejaurs
tredje gård stod färdig 1888.
Under sin levnad, Sven till 1892 och Sara till
1901, skapade de förutom mangårdsbyggnaden

även en bagarstuga, ladugård, sommarladugård, dubbelbod och smedja. Interiört kvarstår
utöver de fasta inventarierna ett antal kistor
och ett vackert hörnskåp, kantor, målat av en
kringvandrande gårdsmålare från Dalarna
som hette Hålén.
Anders förvaltade efter övertagandet väl sitt arv
med att bl.a bygga stall för tre hästar och en imponerande rundloge med storhässja. Mangårdsbyggnaden kallas idag AndersLarsagården och har
blivit centrum för guidningarna i byn.

hon instifta ”Stiftelsen systrarna Karlsson i Gallejaur”. Till den donerade hon gård, bohag och lösöre. I dess stadgar finns uttalat att kulturarvet ska
vårdas och bevaras men även att besökare ska beredas möjlighet att ta del av livsbetingelserna som
varit rådande på gården. Gammelskogen kring
byn med över 25 m höga tallar och hemvist
för många sällsynta arter bl.a tretåig hackspett
skyddas som naturreservat.
Crister berättar vidare att visionen för framtiden
är att de får som nu betar omkring husen, med
baggen Linus som vår ständige följeslagare,
ska få sällskap av fjällkor, häst och höns. Denna
besättning, utom hästen, sköttes, när de gamla
inte orkade längre, av systrarna Greta, Lisa och
Ebba Karlsson. De blev den sista bofasta generationen på AndersLarsagården.
Ebba överlevde sina systrar med tio år och tvingades som ensamstående avveckla både jordbruket
och kreatursbesättningen. Hennes stora lidelse
blev därefter att engagera länsstyrelsen att bevara
gården och byn som ett kulturreservat. 2007 låter
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Tyvärr fick aldrig Ebba uppleva invigningen av
sin dröm lördagen den 16 augusti 2008, då hon
avled bara några månader dessförinnan.
Du som läser detta gör ett besök och/eller
knappa in www.gallejaur.com - och förundras!
Tack alla damer för vad vi fick uppleva!
Skrivet av Jan Burström, logen Eos. Foto Leif
Björk, Eva och Jan Burström
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På besök i mjölkfabriken

Vår TjOÄ Lars Olov Andersson, verksam inom De Laval, tog med ett 30-tal
bröder på ett mycket intressant studiebesök hos mjölkbonden Björn och
hans familj.
Antalet mjölkbönder i Sverige är runt 5000 dvs. ungefär lika många som
vi bröder i FGDO Sverige. Skillnaden är att mjölkböndernas antal minskar med en bonde om dagen, medan vår Orden växer.
Besöket föranleddes främst av den stora satsning familjen gjort på sin gård
Stommen strax utanför Ulricehamn, ett projekt på i runda tal 9 miljoner
kronor. Då ingår inte bara ett sprillans nytt kostall utan även en mjölkningsrobot med kapacitet på drygt c:a 75 kor. All verksamhet är uppbyggd
på modern it-teknik, alltifrån mattillförsel till mockning. Däremellan lever
korna sina liv så som datorn styr dem och ingen ko göre sig besvär till godisbordet innan datorn och dataprogrammet tillåter att hon snaskar i sig.
Hela flödet i ”mjölkfabriken” bygger på kons iver att äta. Man räknar med att
det tar ca fjorton dagar innan en helt ”otränad” kobesättning har fattat galoppen och förstår hur man går och står i en sådan här avancerad anläggning.
Varje ko är noggrant inprogrammerad i datorn och hon får den behandling av systemet som optimerar hennes avkastning. Sveriges mjölkbönder lyder förstås under stränga djurhållningslagar och det som skiljer
svenska bönder från kollegorna ute i Europa är att i Sverige måste korna
få gå ute på bete ett visst antal timmar, en regel som inte alla länder har.
Mjölkningsroboten tilldrog sig naturligtvis största intresset och här kunde bröderna på nära håll uppleva maskinens ”ritual” från rengöring av
spenar, fastsättning av sugkoppar (eller vad det heter), avskiljning av den
första mjölken som så att säga ligger i loppet, till mjölkningen och mätning av flöde och vikt. Under hela proceduren står kon och mumsar och
äter på något riktigt gott. I den andra ändan av kom finns en behållare
som rör sig med kon och som fångar upp eventuellt spill.

Bröderna avslutade kvällen i Bygg-Arvids lunchrum där man avnjöt en
landgång och ett glas öl. Under en mycket givande frågestund och Br
Lars Olof som sitter inne med ett helt arbetslivs erfarenheter på området
kunde ha hållit på hur länge som helst inför vetgiriga bröder.

Kon har som bekant inte mycket till skick och fason utan gör det hon
behöver oavsett var hon befinner sig. Där har vi en sak som man kanske
ska utveckla i dessa robotars tidevarv, tänkt vad mycket jobb det skulle
spara och vilka rena och fina kossor vi skulle få!

Sedan drogs vi oss hemåt och hoppades att snart få vara med om fler
studiebesök hos våra bröder eller ta del av deras verksamhet.
Leg
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Tenggren, vem?
Text: Kari Aarnivaara

Det är väl en och annan som undrar varför det står en nio meter hög staty i södra ändan av Allégatan i Borås som föreställer Pinocchio. Statyn heter ”Walking to Borås” och är skapad av
den kände amerikanska popkonstnären Jim Dine. Så till frågan
om varför den står där? 1896 föddes en grabb som hette Gustaf
Tenggren i Magra socken utanför Borås. 1898 flyttade familjen
till Göteborg. Kort efter ankomsten emigrerade fadern till Amerika, och barnen (sju syskon) fick växa upp utan sin far. Gustaf
uppfostrades av sin farfar Gustaf Teng som hade en konstnärlig
ådra och bidrog till Gustafs yrkesval senare i livet.
Vid elva års ålder fick Gustaf hjälpa till med familjens försörjning. Han arbetade som springpojke och som lärling i en litografisk butik. Där upptäcktes hans konstnärliga talang och
tack vare ett stipendium 1910 fick han
börja på Slöjdföreningens skola för
konst och hantverk endast 13 år
gammal. Hösten 1914 fick han ytterligare ett stipendium och kom
in på Valands Konstskola.
Nu började karriären att lite smått
ta fart och han började måla teaterdekorationer för Stora Teatern
och även porträtt på beställning. Redan vid 17 års ålder
var han en mogen konstnär
och målade porträtt i klass
med dom stora dåtida
svenska konstnärerna.
Efter John Bauers
tragiska bortgång
uppstod ett akut
behov av att hitta
ny illustratör till
”Bland tomtar och
troll”. Gustaf blev tillfrågad
av Erik Åkerlund (Åhlén och
Åkerlunds förlag) om han var
intresserad. Och 1918, 22 år
gammal illustrerade han det
första albumet. Och det följdes
upp av ytterligare 9 album, två
album fler än John Bauer gjorde!

arbete som Art Director hos Walt Disney Studios i Los Angeles. Där tog hans karriär ny fart. Han medverkade som kreatör och konstnär i flera animerade filmer. Hans målningar
hade ett stort inflytande i centrala scener i filmer som bl a
Snövit och sju dvärgarna, Bambi, Den fula ankungen Hiawatha och naturligtvis filmen om Pinocchio. Då är vi tillbaka
till statyn i Borås. Den är en hyllning till Gustaf Tenggren
och är utförd som han en gång gestaltade Pinocchio. Statyn
invigdes 16 maj 2008.
Gustaf Tenggren hann med under sin levnad också illustrera
åtskilliga barnböcker och många av böckerna bar hans namn,
t ex The Tenggren Story Book, Tenggrens Cowboys and Indians m fl. Hans The Poky Little Puppy är världens mesta sålda
barnbok och har hittills sålts i över 50 miljoner ex.
1944 köpte han och Mollie en egendom i Dogfish Head i Maines skärgård och tillbringade sin ålderdom där. Gustaf Tenggren återvände aldrig till Sverige men inredde sitt hem med
antika föremål och möbler från Dalarna,
kanske ett uttryck för hemlängtan. Föremålen testamenterades till Dalarnas Museum i Falun, där de utgör en egen avdelning. Hans stora samling av teckningar
och målningar skänktes till University of
Minnesota i Minneapolis. Gustaf Tenggren avled i april 1970.

1920 hade Gustaf och hans hustru Anna (syster till Rudolf Peterson, som senare skapade en av
Sveriges mest älskade seriefigurer,
91:an Karlsson) emigrerat till USA.
Där inledde han en karriär som tidningstecknare och tecknare av reklamaffischer. Efter framgångarna på tjugotalet i New
York, Gustaf hade då också gift om sig med Mollie
Fröberg, blev han erbjuden
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Konstresa med Druidernas
Konstklubb i Malmö
Tidig morgon vid Börshuset i Malmö. Årets konstresa i Druidernas Konstklubbs
regi startade. I år skall vi besöka glasbruk och konstnärer Växjö och Glasriket. Efter
en färd genom sensommarfagra Skåne och Småland, anlände vi till Växjö och den
vackra domkyrkan med sin vackra fasadfärg och sina två spetsiga torn.
Vi togs emot av Eivor Sjödahl, som på ett inspirerande och kunnigt sett, visade oss runt
i den gamla kyrkan. Växjö domkyrka har haft olika utseende genom tiderna. Under
mitten av 1000 talet byggdes en träkyrka här i samband med att Växjö och Värend
kristnades. Enligt legenden av St. Sigfrid och hans systersöner Unaman, Sunaman och
Vinaman. 1957-1960 fick kyrkan sitt senmedeltida utseende av von Schmalensee.
Kyrkorummet är utsmyckat av konstnärer verksamma runt om i Småland. Livets och kunskapens träd till vänster i kyrkan, är skapat av konstnären Erik Höglund och konstsmeden
Lars Larsson, (människans ständiga val mellan gott och ont, mellan ljus och mörker).
På väggen upp mot altaret, möter vi Maria med Jesusbarnet i sin famn och de båda apostlarna Petrus och Paulus, skulpterade av konstnären Eva Spångberg. Vi passerade också
dopplatsen nära kyrkans ingång. Den är utformad i sten och glas av konstnären Göran
Wärff 1995. Det stora altarskåpet längst fram i koret, är en fantastisk skapelse i glas och
metall som mäter 5 meter i höjd och 4 meter bred. Detta enorma konstverk, är skapat av
glaskonstnären Bertil Vallien tillsammans med det skickliga sandgjutarteamet på Åfors
glasbruk 2002. Vi kan bara uppmana folk att besöka domkyrkan och med egna ögon
uppleva dessa vackra skapelser. Mattan under altarskåpet är skapad av Ulla Gowenius
1995 i flossad teknik och vävd hos Märta Måås Fjetterström. Bakom Altaret är dom färgrika glasfönstren skapat av Bo Beskow. Växjö domkyrka är som en stor konstutställning
och vi är väldigt tacksamma för att vi fått uppleva detta besök.
Så satt vi åter i bussen, för vidare transport till Målerås glasbruk. Här togs vi emot av
Stefan Fredriksson, administrativ chef för bruket. Vi serverades en välkomstdrink och
visades runt i utställningshallen, där glaskonstnären Mats Jonassons skapelser i glas
och metall, blickade ner på oss förtjusta besökare. Mats Jonasson har i mer än 30 år satt
sin prägel på glasbruket Målerås. Det bär nu hans namn, Mats Jonasson Målerås. 1880
tändes den första glasugnen, och idag finns glas från Målerås glasugnar i hela världen.
Kvällen fortsatte med hyttsill, serverad ute i glashyttan. Vid trevligt dukade långbord
bland ugnar och verktyg, serverades småländ ska delikatesser som Isterband, olika
sorters sill och skalpotatis. Dessutom som efterrätt, småländsk ostkaka med lingon.
På varje kuvert låg en liten present i form av en liten glasskulptur. Under tiden vi
smakade på delikatesserna, berättade Stefan om brukets mångåriga historia på ett
mycket inlevelsefullt sätt och också om brukets framtidsplaner.

Denna teknik har använts till våra små vaser som nu är färdiga för
leverans till medlemmar. Claes fru Cecilia är en skicklig silversmed, hennes silversmedja är också inrymd på gården. Hennes
silversmycken tilldrog sig stort intresse bland damerna och det
handlades olika silversmycken. Medlemmarna fick nu se klubbens medlems gåva på plats i ateljén, drejade och glaserade. Alla
fick ta med sig den lilla vasen hem. Konstresan gick nu mot sitt
slut, det vackra vädret vi haft båda dagarna, började också ta slut.
Sammanfattningsvis tror jag att alla som deltagit i denna
kulturhelg är nöjda med vad man har upplevt. Vi har träffat
många skickliga konstnärer och sett väldigt mycket god konst.
Nu är det bara för Konstklubbens styrelse att planera för en ny
konstresa nästa år för våra intresserade medlemmar. Väl mött då.
Bosse Malmgren

Dopfunt av Göran Wärff, Växjö domkyrka

En dragspelare underhöll oss under hela måltiden och fick hela sällskapet i gungning
med härlig allsång. Vi fick också uppleva en riktig glasblåsare i aktion. Ronny Fagerström har varit verksam vid olika glasbruk i över 40 år. Till stora applåder, blåste han
med lätthet en riktigt fin vinkaraff. Det gavs också möjlighet att själv prova på att blåsa
glas. Två damer anmälde sig och lyckades med viss svårighet blåsa glasbubblor.
Efter en gedigen frukost på hotellet, var det dags att embarkera bussen för ett besök hos
konstnären Irene Jarz. Färden gick åter mot glasriket. Irene bor i en liten by som heter
Risinge Torsagård. Där under väldiga bokar och ljusa hagar, med hästar in på knutarna, ligger en ganska nybyggd kombinerad utställning och ateljé. Här välkomnade oss Irene med kaffe och dopp. Hon berättade med stor inlevelse om sin konst
och hur hon finner inspiration vid möten med olika människor. Hon gav oss också inblick i sitt måleri med äggoljetempera, en svår och komplicerad metod som
hon lärt sig under många år. I den nedre delen av ateljén, fanns grafikverkstaden
med en gammal italiensk tryckpress. Här trycker hon grafiska bilder med motiv i
ljusa och varma toner. Irene demonstrerade för oss hur tryckprocessen gick till,
med fyra kopparplåtar, som etsats i förväg och nu infärgades med fyra färger. Provtrycket
som hon tryckte, imponerade stort på oss och många beställde av upplagan.

Glaskonst av Mats Jonasson, Målerås.

Ett glasbruksbesök kvar nämligen Skruv. Detta glasbruk tillverkar servisglas i olika
former och deltagarna passade på att komplettera med vinglas, glaskaraffer m.m.
Efter ett par timmar kom vi fram till Claes Thell i Fleninge. Här bjöd han och hustrun
Cecilia på kaffe i det fina gallerier inrymt i en gammal fyrlängad gård. Claes berättade om sina skulpturer och den fina glasyrteknik som han behärskar till fulländning.
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SL-MÖTE I VÄSTANLAND
SOÄ Håkan Ekman sjöng Ringsången. Under punkten ideellt spelade organist
Bo Alderstig ledmotivet ur Love Story, som på svenska heter ”Söker efter ord”.

Kapitelmöte

Lördagen den 8 oktober samlades 41 bröder hos logen Belisama för höstens storlogemöte. Bröder från Manannán, Lir, Iris, Sefir och Belisama
hade hörsammat kallelsen att samlas i Vänersborg. Många kom redan till
kaffet och fick en välbehövlig smörgås innan OÄ-mötet började kl 10,30.
SM Jan Winroth ledde in 13 OÄar, Hedersdruid Bo Caldegren och SÄÄ Dan
Bergeld i SL Vänerland samt 3 ROÄar innan ämbetsmännen intog sina platser.
SÄÄ Göran Henriksson öppnade mötet och hälsade alla varmt välkomna
till dagens SL-möte och vände sig särskilt till Dan Bergeld; SÄÄ i SL Vänerland. SÄÄ läste en dikt av Pelle Näver, ”Mot Höst”. Dessvärre fanns
inga recipiender till Old Ärk graden.
SÄÄ vädjade till alla bröder att köpa Druidalmanackan som säljs till förmån Stipendiefonden och forskningen kring prostatacancer. SÄÄ Dan
Bergeld menade att vi köper ingen almanacka; vi skänker 100 kr till
Stipendiefonden i ett behjärtansvärt syfte!
Rekryteringsfrågan diskuterades, ÄÄ Lars Anebreid, Manannán berättade om Halmstadsmodellen, där varje broder skriver ner ett namn som
kan vara en presumtiv broder vid varje logemöte. SÄÄ Dan Bergeld höll
med och nämnde att modellen hade givit ett bra resultat.
SL Västanland har som mål att ha 300 bröder, vi är f n 277 bröder. Utbredningen av Druid-Orden diskuterades och SÄÄ frågade om vi inte kan
starta nya loger i städer och samhällen där vi idag inte är representerade.
SÄÄ Dan Bergeld som sitter med i arbetsgruppen för översyn av SL-områdenas utbredning, redogjorde för de nya områdena och de svårigheter
man har på olika håll i landet med tanke på avstånd mellan logerna och
ibland även ett mycket stort antal bröder. Se förslagen som diskussionsunderlag och kom med synpunkter uppmanade Dan Bergeld!
FU´s Tony Mortensen bjöd oss välkomna till bords och på traditionellt vis
serverades pyttipanna till lunch. Mätta och belåtna tågade vi in i lunden till:

Ringgradsmöte

Mötet öppnades av SÄÄ och druidbrr Jonas Rohman, Belisama, Alf
Johansson, Sigvard Johansson och Mattias Brink, Sefir upptogs i
Kapitelgraden.
Parentation hölls av SOÄ Håkan Ekman över Olof Hedemyr 91 år och 46
medlemsår samt Sven Anderberg 74 år och 29 medlemsår.
Det ideella inslaget handlade om Vänersborgs store författare och tonsättare Birger Sjöberg och OÄ Ulf Carlsson kåserade om hans uppväxt och
livsöden som i många stycken inte var så lätt. OÄ Lars-Eric Åkesson sjöng
”Jag längtar till Italien” ackompanjerad av ROÄ Runo Kadestål.
Nästa SL-möte är i Varberg 31/3 2012 och då med helt ny ämbetsmannakår.
SÄÄ Dan Bergeld tackade för tre väl genomförda möten. Vår eminente
organist Bo Alderstig spelade Evert Taubes ”Nocturne”.
SÄÄ avslutade mötet och tackade alla medhjälpare, handbarder, organist
och bröder för all uppslutning.
I efterlogen hälsade ÄÄ P-O Johansson bröderna välkomna till bords och
till logen Belisama. SSkm Bertil Börjesson talade till fosterlandet och
läste ur en skrift från tidigt 1900-tal som skildrade Sverige på ett annorlunda sätt som vi i dag inte är vana vid.
SÄÄ Göran Henriksson höll talet till recipienderna som följdes av recipiendernas skål och ett trefaldigt druidiskt leve.
Svar på tal fick vi av Ringbroder Lars Wallin som höll tacktalet för de
nya kapitel- och ringbröderna och för ”möjligheten att vara med i logen”.
Brödraskapets skål utbringades. Kapitelbroder Alf Johansson fyllde i
med tankar kring den druidiska gemenskapen.
SSkr Roger Strömblad tackade för maten och tackade också FU för ett
förtjänstfullt arbete och stor insats. Det var både gott och rikligt. Han
passade samtidigt på att läsa en ramsa från en slogantävling som stämde
väl överens med vad vi fått oss till livs.
”Detta var fantastiskt gott, bättre har vi sällan mått.
Vi har rensat faten, tack för den goda maten”!
Allt eftersom kvällen led droppade bröderna av och åkte hemåt efter ett
trevligt, broderligt och ett väl genomfört storlogemöte i Vänersborg.

SÄÄ öppnade ringgradsmötet och Lars Wallin och Bengt Hansson
båda från Sefir hedrades med ringgraden.

Vid tangentbordet Lars-Eric Åkesson
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Eubatmöte och Gåsamiddag med damer hos Stonehenge
Denna festkväll hade 30 bröder med sina damer samlats för kvällens
Eubatmöte med efterföljande ”Gåsamiddag”. Klockan 18:00 öppnades
portarna för en stunds mingel innan bröderna begav sig till kvällens
Eubatmöte. Under mötet blev kvällens logevärd Br Thomas Hansson ensam tupp i hönsgården.

förväntansfulla steg till ett riktigt skånskt ”Gåsagille” med svartsoppa,
gås med krås och en riktig skånsk ”äppelkaga” med vaniljsås. Br Evert
hade försett oss med ett väl avvägt sånghäfte, som sjöngs på det skånska
språket när det är som bäst. Och därmed var stämningen på topp.

Under den som vanligt stämningsfulla ritualen, meddelade OÄ Jonny
Nilsson att 13 nya bröder hade ansökt om inträde i vår loge.

Väl framme vid äppelkakan höll broder Jonny Nilsson talet till kvinnan.
Karin Danielsson tackade å damernas vägnar för den goda maten en
trevlig kväll, som ju ännu inte var slut.

För att slå an tonen inför kvällens Gåsamiddag spelade Br Organist Evert
Storm den skånskaste av alla visor med Edvard Persson, nämligen ”Jag
är en liten gåsapåg från Skåne”. Med denna visa klingande i huvudet
begav sig bröderna ner till de väntande damerna och alla begav sig med

Efter att ha inmundigat alla dessa skånska läckerheter var det dags att ge
sig ut i dansens virvlar för lite motion och sedan fram på småtimmarna
bege sig hemåt i det skånska höstmörkret.
Vid pennan Mats Ericsson

Insamlingen till
prostatacancerforskningen
fortsätter!
För en tid sedan fick jag ett brev tillsammans med en utklippt annons i vilken broder Curt Sjöberg undanbad sig uppvaktning på sin
födelsedag, med tillägget: ”…de som vill, får gärna ge ett bidrag till
Druidlogen Wirdars fond för prostataforskning…”.

Ytterligare ett tillfälle att ersätta blommor med ett bidrag är när man
besöker en broderloge. Och sedan har vi naturligtvis alla de bidrag
som kommer från penninginsamlingar vid våra olika möten. Eller
när vi avhåller en golfturnering, eller gör en MC-utfärd, eller när...

När jag ringde broder Curt för att tacka för det fina initiativet fick jag
bekräftat att hela 4 350 kronor översänts till Stipendiefonden! Curt
menade att vi bröder oftast har vad vi behöver, så varför inte gratulera
genom en gåva till Ordens nationella välgörenhetsprojekt. – ”Man behöver väl inte vänta tills det är dags att bli begraven”, framhöll Curt
som uppmanar till efterföljelse. Tack Curt. Och tack alla Curts vänner
för välkomna bidrag!

Ja, det finns många tillfällen och anledningar att lämna bidrag till Stipendiefondens insamling för prostatacancerforskning. Oavsett årstid.

Just födelsedagar är ett av flera tillfällen då det passar alldeles utmärkt
att uppvakta en broder genom en penninggåva till Stipendiefonden. Något som ju ger dubbel glädje - att bli ihågkommen på högtidsdagen och
vetskapen om att indirekt ha bidraget till välgörenhet.

Däremot är det bara fram till årsskiftet som man lämpligen också
kan få en trevlig och funktionell druidkalender som gåva när man
skänker en 100-lapp. Missa inte detta tillfälle!
Som handläggare för Stipendiefonden hoppas jag att målet, att till årsskiftet ha fått in 500 000 kronor i disponibla fondmedel, skall uppnås
så att vi verkligen kan göra skillnad för någon inom prostatacancerforskningen.
Lars Grefmar, Stipendiefondens handläggare

Ett annat tillfälle att sätta in pengar till fonden är att hylla en avliden
broders minne. Hyllningsadresser för dessa tillfällen bör finnas hos
varje Skm – beställ annars från Kansliet.
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SL Östanlands möte i Halmstad

Lördagen 8 oktober var det äntligen dags för Storlogemöte igen! I höstrusket hade 60 bröder hörsammat kallelsen. SÄÄ Ove Finnhult hälsade
oss välkomna och inramade varje grads möte med några väl valda ord
till dess gradgivning.

Kapitelgraden
Två bröder hade hörsammat kallelsen till gradgivningen i Kapitelgraden.
Dessa bröder var Johan Snaar och Carl Snaar från Logen Merlin
som tog sin första grad i Storlogen. I slutet av ritualen blev de behängda
med den vackra triangeln med inskriften Kunskap är makt.

Till detta höstmöte kom även många SL-ämbetsmän från SL Sydborgen
och SL Sunnanland. Mycket trevligt! SÄÄ Ove Finnhult hälsade dessa bröder extra varmt välkomna till detta möte i SL Östanland.
OÄ-graden
Som ensam recipiend i OÄ-graden var
Arne Henricsson från Logen Allbota,
som förlänades med denna grad och
dess fina kedja.
Ringgraden
R-gradens recipiender var följande: JanEric Svensson från Logen Wirdar,
Conny Jönsson från Logen Stonehenge, Per Sandgren från Logen
Allbota, Andrej Krugly från Logen Ossian samt Weine Holmberg från Logen Merlin. Dessa fem bröder hedrades till denna grad och dess Ordensring.

Alla närvarande gratulerade dessa bröder till sina nya grader. Dessa tre
möten avlöpte givetvis med stor stil och värdighet. Ett stort tack till FU
som skötte hela dagens arrangemang med mat och dryck, samt alla göromål runt dessa tillfällen!
Under den gemensamma brödramåltiden som avslutade dagen, sjöngs
det bl a egenhändigt gjorda visor från grundlogerna.
Vid brödramåltiden skedde en insamling till prostatacancerforskningen
som inbringade kr 2.840. Tack Bröder för detta bidrag till forskningen!
När stämningen, trevnaden och brödragemenskapen var på topp, var det tyvärr
dags att bryta upp för dagen. Då var det
dags för bröderna att bege sig hemåt, från
den stora staden i väster.
Tack än en gång Logen Teutates för en fin
och trivsam dag i Halmstad.
Vid tangentbordet, Ulf Andersson
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SL-mötet ur ett annat perspektiv

Värdskapet för ett Storlogemöte måste, såvitt undertecknad förstår, vara
ett ärofylld eller i vart fall trevligt uppdrag. Logen Teutates stod i början av
oktober detta nådens år 2011 som värdar för Storlogen Östanlands möte.

Storlogen kommer säkert att skriva om detta möte i Druidtidningen, så
själva mötet skall jag inte skriva om, då jag i min druidiska vandring inte
kommit tillräckligt långt för att få delta. Vid ett storlogemöte är det ju inte
bara därtill berättigade bröder som deltar, utan det krävs rätt mycket av
det som i jämställdhetsdebatter förr gick under beteckningen marktjänst
det vill säga bröderna behöver mat och dryck under en lång dag. Det är
detta denna lilla artikel kommer att handla om.
Ett antal bröder tjänstgjorde under dagen som kökshandräckning. Vi är
ju trots allt i 91:ans hemstad och vi vandrar ibland i hans fotspår. Kökshandräckning var ju något av ett adelsmärke för 91:an, som tvärtemot
vad som framgår av den tecknade serien var en vresig man från en by i en
grannkommun. Dagen till ära utrustades personalen med skyddskläder
i form av Teutates nya snygga förkläden.
Broder logevärd, Peo Helgotsson, med hustru Marianne och festlighetsutskottet hade lagt ner ett gott planeringsarbete för att få logistiken att
fungera under storlogemötet. De bröder som inte skulle delta i storlogemötet hade erbjudits möjlighet att hjälpa till under mötet och några
bröder hade hörsammat kallelsen.
När de gästande bröderna anlände mottogs de av bröderna Joakim Bjurström och Anders Loft. Det prickade av gästerna med en sådan effektivitet att en sann statsbyråkrat skulle gråta floder av lycka. För säkerhets
skull avkrävdes bröderna redan här en ”inträdesavgift” för att få ta del av
de kulinariska excesser som skulle bli en av storlogemötets höjdpunkter.
Storlogebröderna insåg att det skulle arbetas hårt och för att orka med
detta erbjöds möjligheten att intaga en frukost med nybakat bröd, pålägg
och dryck därtill. Bröderna Anders Helgotsson, Kamil Mackowiak och
Göran Backe hade gjorde ett gott hantverk som ”smörgåsnissar”

bedömdes således kunna intagas av storlogebröderna utan risk för deras
fortsatta arbete under mötet.
På finare restauranger presenteras ju numera mat och dryck för gästerna och så gjorde även vi, men logistiska mysterier gjorde att bröderna
Anders Loft och Joakim Bjurström nu fått en ny uppgift att presentera
de flytande spannmålsprodukter som efter tycke och smak kunde intas.
Presentationen genomfördes genom en liten ”utställning” av de erbjudna
alternativen.
Lätt utarbetade kom så storlogebröderna tumlande ner för trappan från
Lunden för att intaga lunchen. Vi som hade till uppgift att svara för förningen såg med fasa på de uthungrade bröderna och vi insåg lätt hur
slitsamma mötesförhandlingarna måste ha varit. Blev vi månne rädda för
att fortsätta vår framtida druidiska vandring mot högre grader? Knappast
en Teutatesbroder.
Broder logevärde bjöd på en lunch bestående av fiskfilé med rotsaksgratäng, sallad, bröd och smör. Dryck efter behag.
När så storlogebröderna stinna i buken återvände för ett nytt hårt pass
satte vi andra igång med att plocka undan, diska och inte minst duka
borden inför kvällens brödramåltid.
Undertecknad hade inte möjlighet att delta under kvällen, men jag vet att
maten bestod av gubbröra, fläskfilé med trattkantarellsås och potatisbakelse samt en panacotta. Lämpliga sädes- och druvjuicer erbjöds därtill.
Vi som arbetade med att genomföra storlogemötet hade en mycket trevlig
dag och jag vet att de som arbetade under brödramåltiden tyckte att även
den delen var mycket trevlig.
Lars-Erik Blank

Bröder Druider!

Annonsera i Svensk Druid-Tidning

För att inte utsätta storlogebröderna för onödiga risker så intog några av
arbetsbröderna en s.k arbetssup. Denna befanns vara av god kvalitet och
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Trelleborgslogernas Musik- & Kulturafton
Musik och Kultur aftonen anordnades för 13 året i rad i Druidvillan i Kyrkoköpinge. Denna kväll samarrangeras av Logerna Stella Polaris, Selene och
Birgittalogen Afrodite.
Denna kväll hade 140 systrar och bröder samlats från de tre logerna,
vilket är nära det rekord som brukar samla många bröder på vår Bierabend i februari. En härlig kväll med god stämning. Som vanligt samlades
systrarna och bröderna med respektive omkring kl. 18.00 för att mingla
och beundra den fina konsten. Ulla-Kersti Carlsson hade som vanligt åkt
runt bland konstnärerna och lagt ner ett stort arbete med att inhandla
kvällens fina konstverk. Högsta vinsten denna kväll var en oljemålning
av konstnären Andreas Welinder med titeln Hemåt.
När systrarna och bröderna med respektive satt sig till bords framförde
Musik- och kulturutskottet tillsammans med FU från de tre logerna, en
traditionell välkomstvisa med ”melodin vill du se en stjärna” som sig bör
för gästerna, vilken var komponerad av Ulla-Kersti Carlsson.
Kvällen till ära serverades det Wienersnitzel med tillbehör och kvällens
musikunderhållare Glenn Forslund och Åke Hjärpe hjälpte till med sången och kompade till kvällens snapsvisor.
Efter maten berättade Ulla-Kersti om de olika konstnärerna och sedan
drog Glenn Forslund den första vinstlotten. Efter dragningen blev det
underhållning av Glenn Forslund på Keyboard och sång samt Åke Hjärpe
sång. Många av sångerna denna kväll hade ett inslag av Povel Ramel och
ett av de trevliga inslagen som Glenn Forslund gjorde var måste vägen till
Curacau gynga så.
Kvällen inramades av hög stämning och gemyt bland de tre logerna. Som
avslutning på kvällen förrättade Birgittalogen Afrodites syster Viveka
Hansson dragning i det lilla lotteriet.
Ett stort tack till Musik & Kulturutskottet och FU i de olika logerna för att
vi fick en trevlig kväll tillsammans.
Vid pennan, MÄ Holger Sverin Fotograf, Br Jan Fridsten

Oktoberfest hos Stella Polaris
Från Värmlandskogarna kom Tore Fromén ner
till Trelleborg och sjöng på klingande Värmlandsdialekt när Stella Polaris hade sin årliga
oktoberfest.

bra avstamp inför nästa år då vi ser fram
emot vår Bierabend och bröderna har fått
öva på sångerna.
Här gavs även tillfälle denna kväll att pröva
någon ny sorts öl att skölja ner den goda
maten med. Det är sådana här kvällar vi behöver när höstmörkret faller för att träffas
bröder emellan, finna ro och hämta kraft
över vintern. Detta gör att vi tar med oss
mycket harmoni i våra Druidiska hjärtan,
vilket jag vill unna fler bröder och blivande
recipiender att ta del av, denna avkopplande
och goda stämning.

Då serverade FU gubbaröra på grov smörgås
som förrätt och olika sorters tyska korvar
med rotmos och potatismos samt som grädde
på moset Apfelstrudel ett välklingande namn
denna kväll.
FU hade gjort ett fantastiskt arbete vilket bidrog till den festliga inramningen. Det var
hög stämning redan från början och vi lärde
Tore sjunga snapsvisor på Skånska vilket
gjorde att han skrattade gott.

På bild ett ser vi Tore Fromén klappa igång
stämningen och på bild två avtackar MÄ Holger Sverin vår gäst.

Kvällen blandades med att Tore sjöng egna visor
och många välkända sånger från sextio- o sjuttiotalet, flera av dessa från Värmland. Många bröder kunde texterna och stämde in i sångerna,
vilket medförde extra hög stämning.

Text: MÄ Holger Sverin Foto: Br Jan Fridsten

Broder
Du vet väl att det finns
mycket information på vår hemsida.
Gör gärna ett besök.

Eftersom det var oktoberfest sjöngs även de
klassiska tyska sångerna i härlig allsångsstämning såsom Ein prosit, Ein zwei g’sufa
och Trink, Trink Bruderlein Trink. En härlig
kör på 52 bröder stämde in denna kväll. Ett
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LANDET RUNT
vanligt förekommande, inslag i logen, denna afton brr OÄ Börge Dam, Martin Hovenberg, Ulf Lindström och D-br André Angantyr från Logen Amici.

4 Logen Amici Landskrona

Efter ett väl genomfört möte i EFE samlades vi till efterloge. Här serverades det som vanligt en god måltid. Efter måltiden tog så Prosten Inge
Wahlquist vid för att genomföra aftonens Öl-provning. Ni har läst alldeles
rätt, han är präst, men också en duktig och mycket påläst person på öl.

Eu-GG 4 oktober
Denna afton samlades drygt 20-talet brr till Eubatreception. ÄÄ hälsade
välkommen och riktade ett speciellt välkommet till OÄ Bengt Albinsson,
som vi inte ser så ofta hos oss.

Vi fick prova fem olika sorters: 1. Hoegarden Wit-Blanche (4,9 %) 2. Jever
Pilsner (4,9 %) 3. Jämtlands Pilgrim Ale (4,5%) 4. Westmalle Tripel (9,5
%) 5. Young´s Duble Choc Stout (5,2%), vilka gav många kommentarer
kring borden, både positiva och mindre positiva.

Ber. Br denna kväll var OÄ Ulf Lindström,
som förberedde recipienden Ingvar Ek i
förrummet. Sedan vidtog reception och ÄÄ
kunde bekläda vår nyinvigde br med den honom tillkommande regalien.

Vår expert påtalade att den öl vi druckit till måltiden, nämligen Starköl
från Systembolaget inte var värt namnet, dock tycker jag själv att denna är
fullt drickbar, med tanke på priset. Men det är ju så att vi alla har olika
smak. I varje fall en trevlig, givande och mycket intressant afton. Tack
Inge Wahlquist för din insats.

Mot slutet av mötet hade sedan ÄÄ glädjen att
kalla fram OÄ Ulf Lindström för att bekläda br Ulf med märket för 300 möten i egen
loge och Ambassadörstecknet för möten i annan loge och utländska loger.

Avslutningsvis också stort TACK till Logen Stonehenge, deras ämbetsmanakår och brr för ytterligare en underbar afton i god brödragemenskap.
Brr från Logen Amici.
Text: Ulf Lindström Bild: Martin Hovenberg

I efterlogen hälsade först LV André Angantyr
oss tillbords följt av ÄÄ, som gladde sig åt att
logen denna afton fått ett nytt skott på vår druidiska ek.
Talet till fosterlandet hölls av TjOÄ Tommy Andersson, vilken talade om bl.a. Finnmarken.
Nyvordne Eubatbr Ingvar Ek tackade för en fin reception och såg nyfiket
fram emot framtiden i logen.

7 Logen Vasa, Malmö.
Sju nya Eubater

Efter trevlig samvaro hade tiden gått och kvällen blivit sen så SV Rolf
Svensson lyckönskade logen till en ny broder och tackade för maten varpå vi skiljdes åt efter en afton i god Amici-anda.
Besök hos Logen Stonehenge

Stående: Patrick di Gregorio, Linus Lovén, Timmy Kristensson, Jimmy Brorsson.
Sittande: Daniel Hofvander, Edward Boncina, Mikael Schoszarzek.

Torsdagen den 13 oktober infann sig sju främlingar hos Beredande Broder för förberedelse inför gradgivning och i Lunden hade samlats mer
än 40 Brr. Den högtidliga invigningen i Orden skedde under sedvanliga
rituella former och som förnämligt inslag sjöng vår Br Johan Hallsten,
operasångare, ”Beethovens lovsång” samt Schuberts ”Der Lindenbaum”.
Den 7 oktober var vi ca 10 % av logen Amici brr på besök hos våra kära
och underbara brr i Logen Stonehenge. De hade redan avverkat ett Bardating då vi inträdde i lunden för avhållandet av ett Eu-möte.
Som vanligt mottogs vi med öppna armar och härlig brödrakärlek, man
känner sig alltid broderligt välkommen. ÄÄ Peter Lundh hälsade välkommen till aftonens Eu-möte och då speciellt till oss, ett numera ganska

OÄ Thomas Servin, SSkr, erhöll genom SL:s försorg ett välförtjänat Stjärntecken som bevis om uppskattning av hans insatser i Logen.
Efter den väl genomförda invigningen bjöd Lv Jonas samtliga till takterrassen, där ett antal flaskor med bubblande dryck sabrerades och Brr
önskade de nytillkomna välkomna i gemenskapen.
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En trappa upp stod den fint dukade och dekorerade E-taffeln och väntade
på att gästerna skulle ta plats. Lv hälsade välkomna och berättade kvällens meny, som alla fann smakfull.
Som sig bör vid en festmåltid hölls ett antal tal enligt uppgjord plan där
Bl.a. ÄÄ Ebbe Jönsson gratulerade Logen till dess stora tillskott av nya
Brr. Han välkomnade dem till ett Brödraskap, som i kombination av Vänskap gör, att logen Vasa fungerar mycket bra. Att sju nya bröder kommer
till logen nr 7 Vasa och att den druidiska symboliken bygger på 7-talet
kan inte vara något annat än ett gott omen!
Efter utdelning av Recipiendpaket, Druidboken, namnskyltar och blommor
avlutades festligheterna och Brr skildes åt efter en minnesrik afton i EFE.

18 Logen Cynthus, Ulricehmn
Den 13 oktober hälsade ÄÄ oss välkomna till Eu-möte med rec.
Mötet inleddes med parentation över avlidne broder Bengt Nord. Br
Bengt avled den 5/9 2011. Han var medlem i logen i 30 år och innehade
alltså veterantecken.
Ritualen för invigning av bröderna
Kjell Enander och Rein Kotkas genomfördes med värdighet
och de hälsades som avslutning
varmt välkomna av alla bröderna.

Kjell Clarin, pennförare

8 Logen Wirdar, Ljungby
Eu reception den 16 Sept 2011

Hälsningar från våra dotterloger
framfördes av brr Anders Regnell
från logen Taliesin och Jan Andersson från logen Excalibur.
Br Calle Johansson redogjorde för arbetet i gruppen för insamling av
medel till reparation av fastigheten Logernas Hus. Under den närmsta
framtiden bör samtliga bröder göra sig bekanta med vilka erbjudanden
gruppen kommer med och begrunda om man kan ställa upp med ett bidrag till detta nödvändiga och behjärtansvärda ändamål.
Som avslutning spelade br Hans Byström en stillsam melodi med Totta
Näslund ”Sex fot under marken”.
I efterlogen talade br MÄ Rolf Johansen till Fosterlandet på ett personligt
och underfundigt sätt och utbringade sedvanlig skål. ÄÄ Pierre Ullmark
talade till recipienderna och br Rein Kotkas talade för recipienderna.
LV Sten-Åke Andersson och hans Arbetsutskott bjöd till bords och vi fick
åter avnjuta en fullödig högtidsmåltid.

Nya bröder hälsades varmt välkomna... i ordning från vänster: Rolf Hansson, Henrik Carlsson, Sven Eric Millborg, Roger Axelsson, Anders Bondesson, Lars Ahlin
Anders Lundahl
Eubatmöte den 12 Oktober 2011

19 Stonehenge, Hässleholm
Eubatmöte och ölprovning den 7 oktober

Vi var 84 bröder som närvarade vid kvällens möte. Kvällens möte hade
temat ” Oktoberfesten” där det ideella inslaget hölls av FU under middagen under namnet ”Lilla München”. FU skötte detta med bravur, som
alltid, iklädda Tyrolerhatt i varierande stuk.
Måltiden bestod av sauerkraut, bratwurst, samt så klart öl och den lille.
Några av FU bröderna hade dessutom varit och tränat i Munchen inför
denna kväll för att få den rätta stämningen. Br. U Bondesson försåg oss
med statistik om den verkliga Oktoberfesten i Munchen. Sång till den
”lille” var bl.a. som sig bör ” Trink, trink, brüderline trink. Fus sångare
ledde allsången med hjälp av Br. Mats som satte musik till.
Sten J

38 bröder hade infunnit sig till kvällens möte med ölprovning i efterlogen.
Kvällens ölexpert var Ingvar Wahlkvist, till vardags präst i Västerkyrkan i
Hässleholm. Ingvar förklarade att öl är en kulturdryck, som man kan spåra
så långt bak som 300 år f. Kristus i Babylon.
Det tyska ölet består av vete, malt och humle i enlighet med de tyska
renhetslagarna. I de flesta öltyper kommer malten från råg. Grundtypen för
öl, är ett övergäst öl, vilket betecknas som den gamla typen av ölframställning,
vilket gör ölet mer smakrikt.
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Den vanliga lagerölen är underjäst och produceras i stora volymer och
säljes oftast på burk. Förutom Tyskland så är Belgien ett av europas stora
ölländer. De Belgiska ölsorterna har ofta en hög alkoholhalt. En alkoholhalt
på 12% är inte ovanligt utan att den för den skull smakar sprit, vilket beror
på en långsam framställningsprocess.

Efter en kort paus blev det så dags att även hälsa Eubatbröderna välkomna till Eubatmötet inne i Lunden.
I inledningen av efterlogen var Amicibroder Rolf Svensson engagerad för
att öka Carnacbrödernas kunskaper i
vinkännedom via en uppskattad vinprovning med ett vitt vin och sju röda viner.

En pilsneröl är en underjäst öl med en speciell krydda och humle där
humlet står för bäskan. Bittburger är ett bra exempel på en god pilsner.
Efterhand som ölets popularitet har ökat, har det startats många mindre
bryggerier i både Sverige och Danmark. Som exempel kan nämnas NilsOscars Bryggeri i Stockholm, Jämtlands Bryggeri, som tillverkar en alldeles
utmärkt Ale med namnet ”Jämtlands Pilgrim”, Postiljon är ett fantastiskt
julöl från samma bryggeri.
Efter denna djupdykning i ölets mysterium (även om de flesta av oss befann sig
på relativt grunt vatten på kunskapsskalan) tackade vi Ingvar för att han ville
ställa upp och dela med sig berika våra kunskaper i ölens fantastiska värld.
Vid pennan Mats Ericsson

De viner som stämde i smakuppfattning
kunde sedan beställas av broder Rolf för
leverans till rimliga priser. Rolf samlade
in beställningslistorna innan det blev
dags för servering av kvällens välsmakande brödramåltid. Efter att Logens
vanliga lilla lotteri och supporterlotteriet hade funnit sina vinnare i dragningarna närmade sig tidpunkten för uppbrott alldeles för fort, så blir det ofta
när upplevelserna är positiva och man är i trevligt sällskap.
Bild & text Kjell Håkansson

20 Logen Carnac, Helsingborg
Carnacs Golfmästerskap
Logen Carnac genomförde
sitt årliga golfmästerskap
fredagen den 30 september i strålande solsken på
Landskrona GK:s Hildesborgsbana. Sju entusiastiska bröder ställde upp för
att njuta av en härlig dag på
golfbanan i trevligt sällskap.
Hildesborgsbanan har från
vissa hål en fantastisk utsikt över Öresund med Ven
och Danmark i bakgrunden så det är lätt att glömma tävlingsmomentet och bara njuta av utsikten. Efter att score korten kontrollerats och slagen räknats fram kunde
vi konstatera att Rolf Sönne blivit Carnacmästare på 74 slag. Nästa års
mästerskap kommer att hållas på Rolfs hemmabana Vasatorps GK.
Rolf Sönne
Bardating och Eubatmöte 6 oktober 2011

21 Logen Wales Malmö
Druidstämma och Eubatmöte den 23 september
Den 23 september 2011 fick Centerpartiet ny partiledare Annie Lööv. Inte
nog med det så hade vi på Logen Wales både Druidstämma och Eubatmöte.
Efter våra möten samlades Bröderna ute i Wales Hörna en liten stund innan
det var dags att tåga in i matsalen. Vi fick en slumpmässig bordsplacering.
ÄÄ hälsade oss välkomna till bords och lät vår LV presentera kvällens meny.
ROÄ Göran Lundgren tog ton och vi stämde upp i Wales snapsvisa. Efter aptitretaren anmodade ÄÄ oss att ställa oss upp och vi utbringade en skål för Wales.
Vi pratade och skrattade en lång tid och det visade sig att vår ÄÄ för en gångs
skulle gjorde oss sällskap och inmundigade snaps, det var så uppslupen
stämning att ÄÄ helt glömde tiden så vi glömde att föra bak stolarna för att
göra det enklare att duka av borden.
Efter att vi varit ute och försett oss med avec, var det dags för kaffe och en
liten kaka. Undertecknad anordnade en liten frågesport som vår Br Bo
af Winklerfelt vann. Kvällens skattkista inbringade denna afton 500 kr.
Vi umgicks och skrattade fram till omkring 24.00 och skiljdes åt i E F E.
Med anteckningsblocket och penna vid sin sida,
Peter Jinert

23 Logen Henry Hurle, Köping
Reception den 13 oktober.

ÄÄ Torgny Kihlén började den rituella delen med att hälsa bröderna
varmt välkomna till kvällens Bardating som genomfördes ritualenligt
under tiden som eubatbröderna hade Eubatkonferens i förrummet under
ledning av OÄ-brodern Jan-Eric Ericson.

Tord Björkman, tvåa från vänster, omgiven av SÄÄ Bertil Svensson,
ÄÄ Gunnar Ek och RSÄÄ Björn Cederberg.

Under sedvanliga högtidliga former invigdes Tord Björkman i vår Orden
under överinseende av RSÄÄ Björn Cederberg och SÄÄ Bertil Svensson,
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behängdes Tord Björkman med eubatregalien av ÄÄ Gunnar Ek.
Meningen var att två nya bröder skulle ha invigts i eubatgraden. Tyvärr
hade den ena recipienden blivit sjuk, varför logens bröder får se fram
emot en ny reception längre fram.

satte spela i bakgrunden när det sedvanliga kaffet och kakan serverades
och kvällen drog mot sitt slut.
Vid pennan Tobias Hansson, bakom kameran Lennart Samuelsson

ÄÄ Gunnar Ek överlämnade sedvanligt diplom till broder Christer Englund som firat sin 75-årsdag. Logen Henry Hurle överlämnar inga blommor till logens jubilarer. Istället sätts det in en summa pengar på Riksstorlogens stipendiefond för forskning om prostatacancer.
Bo Asp

26 Logen Teutates, Halmstad

25 Logen Nennius, Boden

Bardating och Eubatmöte
Logen Teutates sammanträder normalt en gång per månad undantagandes
september månad då vi har två logemöten. Denna afton har således september månads andra möte. Inte nog med det. Det skulle inte bara vara
Eubatmöte utan även ett Bardating. Då det var drygt sex månader sedan föregående Bardating så uppstod en viss oro i leden. Hur är det nu lösen är
konstruerad eller måste jag gå till ÄÄ för att få lösen? Undertecknad som bara
varit med om ett Bardating får medge att det var nog ett och annat som fallit ur minnet, men ingen behövde gå fram till ÄÄ eller så hörde Br M dåligt.

Franskafton, Eu-möte den 7 oktober.
Något vi i Logen Nennius försöker arrangera fler av är just temakvällar
och detta möte var ett sådant. Franskafton stod på schemat denna kväll
och en del bröder hade kommit bara för detta.
I förlogen möttes bröderna av fransk cafémusik i ”Allo Allo” anda. Toner av piano och dragspel samt andra instrument fick skapa miljön för vår franska afton.

Under Eubatmötet beviljades även denna gång dispens för att Br Per Larsen skulle kunna fortsätta diskussionen om vår värdegrund och hur man
kan koppla ihop den med den sjuuddiga stjärnan.
Syftet är ju att vi i slutändan på ett bättre sätt, utan att röja ritualer, skall
kunna berätta för presumtiva bröder varför de skall bli druidbröder.
Skall vi vara attraktiva måste vi modernisera vårt sätt att förklara just
varför man skall bli en broder.
Under Eubatmötet genomgicks även logens utrymningsplan och efter att
mötet upphört fick vi även praktiskt genomföra en utrymning. Denna avslutades på återsamlings-platsen och förde det goda med sig att brödernafick
en liten nypa frisk luft, vilket säkert ökade aptiten ytterligare något.

Under kvällens rituella del framfördes som ideellt inslag inledningen till
Carmen. Vilken skrivits av en fransk kompositör som likt många andra
gått bort utan att få uppleva sin egen framgång. Vidare presenterades
maten på ett traditions enligt sätt, de vill säga traditions enligt för Logen
Nennius med glasklara beskrivningar. Bröderna fick också reda på att en
vinprovning hade dukats fram, där vår vinexpert Br Tord Westfal stod för
regin och hade mycket intressant kunskap att förmedla.
En kort sammanfattning av vad vi fick lyssna på av Br Tord Westfal: ”Sydfrankrike är en del av ett stort, mer eller mindre sammanhängande vinodlingsområde som i trakten av 40:e breddgraden sträcker sig från
Atlanten, via Medelhavets stränder, ända bort till mellanöstern. Traditionellt odlas druvor anpassade till det varma torra klimatet, som Grenache
(världens vanligaste röda druva), Carignan, Cinsault, Mourvedre och Syrah. På senare tid har druvor från Bordeaux, främst Cabernet Sauvignon
och Merlot, fått ökad användning. Variationen i vinutbudet från trakten
är enorm och speglas, förståeligt nog, inte så väl här hemma. De riktigt spännande vinerna från små enskilda producenter hamnar sällan
eller aldrig på bolagets hyllor. Gör som jag, åk dit och botanisera själv!”
Bröderna fick följa med från strax före Kristi födelse till nutid, en resa
som tog upp både geologiska och ekologiska förändringar samt hur detta
område förändrats kulturellt. De tre vinerna som stod uppdukade var
Chateau Grand Moulin 2008, Reserve du Vieux Noir 2009 och Côtes du
Rhône 2007. Det vin som föll de allra flesta och även vår vinexpert på läpparna var Côtes du Rhône 2007.

I samband med ”förgaddringen” utdelades nya namnskyltar vilka skall vara
anpassade till det nya systemet för närvaroregistrering. Jag noterade då att
det var första gången jag lite mer officiellt såg Teutates egen ”logga”. Den
är framtagen av Br Håkan Håkansson och föreställer Norre Port, som är en
enda intakt bevarade delen av de gamla befästningsverken runt Halmstad.
När så de båda mötena var avklarade hade ju klockan blivit en stund in på
kvällen och jag, som inte hunnit äta sedan frukosten vid 6-tiden på morgonen
(undantagandes lite jordnötter i baren före Bardatinget) var vad man kan
kalla ”vrålhungrig”. Givetvis var jag först i matkön och aftonens mat smakade
ljuvligt. Något som snart kan beskrivas som en ritual är att Br Per Larsen alltid inleder aftonens sångövningar med Teutates snapsvisa. En liten misstanke
pyr i mitt huvud. Är det månne så att det endast är
Br Per som säkert kan texten och att det är därför
alla är så måna om att han stämmer upp sången.

Maten som Br Hans Westberg och hans kökslag skapade gick i samma
tecken som den övriga kvällen och var helt fantastisk. Denna skapelse
pratades det mycket om i efterlogen och kocken själv fick spendera en
stor del av kvällen med att svara på frågor. Den franska cafémusiken fort-

När vi så kom fram till kaffet var det dags för Br Ola
Halvarsson att hålla sitt egoföredrag. Br Ola blev
Eubat i april förra året och är 54 år gammal och är
Halmstadpojk från födseln. Br Ola arbetar numera
på Getinge där även ett antal andra bröder arbetar.
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Br Örjan Hyttfors var för en tid sedan över i
USA för att besöka sin son och hade då föresatt
sig att besöka våra amerikanska bröder. Br Örjan berättade om hur han lyckades få kontakt
med druiderna i USA och om sitt besökhos dem.
Där finns givetvis likheter, men även en hel del
olikheter. Det var mycket intressant att få en liten inblick i hur vår Orden ser ut i ett annat land.
Lars-Erik Blank

Svensk Druid-Tidning
na artister och Fingalkören. En välfylld kyrka med ca 50 personer blandat
med brr och nära och kära fick höra bla Amazing Grace, Håll mitt hjärta.
OÄ Jan Davidsson trumpet OÄ Bengt Carlsson bas ROÄ Bengt Ekstrand piano. Gästsolist Lars Wilson saxofon. Ett professionellt gäng som vi hoppas få
se och höra under kommande årsdagar och fler brr och nära kan närvara
i kyrkan. Komminister Helena Tomelius talade om livet och citerade författaren Tomas Tranströmer. Avslutningsvis tackade br MÄ Håkan Emmertz
alla medverkade genom att dela ut var sin blomma till Fingaldamerna och
var sin blomsterkvast till komminister Helena Tomelius och kyrkvaktmästare Ingrid Eriksson, som ser till att vi kan husera i kyrkan.

28 Logen Ossian, Olofström
Eubatmöte med rec. install. och teckenutdelning den 20 okt.
Huka Er i lundarna! Nu händer det saker i Ossian! Nåja, någon risk för
skottlossning var det inte. Det ser Du ju i underrubriken.
Redan från början kan det slås fast att det blev en dunderkväll med intressanta aktiviteter och besök av goda vänner och bröder. Med gäster var vi 32 bröder vilket ger en närvaro på 60% av Ossianbröderna. Vi gästades av SÄÄ Ove
Finnhult, Wirdar, Ulf Andersson, Avalon och OÄ Mikael Wirbrand, Merlin.
Nästa del i årsdagen var reception av sex nya brr under
högtidliga och rituella former invigdes Henrik Nellestrand, Curt Wells, Magnus
Jakobsson, Anders Mortier,
Sven-Olof Köhn och Jonas
Strid i vår Orden.
ÄÄ Ola Lundh förärades brr
Conny Ekström, Per Person samt Rolf Persson med mötestecken för 100 respektive 400 möten
Kvällen inleddes med upptagandet av fyra sökande, Josip Mataija Ove
Jösok Per Enberg och Henrik Tröst, i vår gemenskap. Ämbetsmannakåren med medhjälpare hade haft en grundlig förövning kvällen innan
vilket märktes då receptionen genomfördes helt föredömligt.
Så blev det dags för Brr Ove, Ulf samt undertecknad att installera D-Br
Alf Nilsson som Org. för återstående del av ämbetsmannaperioden. Ett
uppdrag som han med bravur skötte under hela mötet.
Därefter kallades Br Sven Uhr fram för att tilldelas Ordens Stjärntecken
efter en lång period som HB. SÄÄ Ove Finnhult, storsångare såväl som Br
Sven, avslutade ceremonin med en personlig hyllning.
Brödramåltiden intogs under gemyt och trevnad. Sedvanliga tal hölls. Alla
mycket bra men undertecknad vill speciellt framhålla MÄ Andrej Kruglys
tal till fosterlandet. Synnerligen tankeväckande och välformulerat. SÄÄ:s
”tackförmatental” avnjöts under spänd förväntan hur han skulle få ihop
det på slutet efter att ha tagit oss till Amerika med såväl Columbus, Leif
Eriksson samt en något diffus druid. När sedan en grizzlybjörn kom in i
handlingen verkade det ännu mer komplicerat. Naturligtvis återbördades
vi till verkligheten och LV och Fu fick sin välförtjänta hyllning.
Rickard J text, Mikael Gustafsson bild

29 Logen Fingal, Hörby
Eu med årsdag och reception. 52 bröder			
Traditionellt inleddes Årsdagen med professionellt arrangemang i Hörby
kyrka under ledning av br org Bengt Ekstrand. Det är bara att lyfta på
hatten för br Bengt som alltid lyckas göra det trevligt tillsammans med si-

EFTERLOGEN
Lv Br Christer Andersson hälsade oss välkomna till kvällens efterloge och
sedvanligt mycket gott att äta och dricka. Efterlogen var kantad av receptionen sålunda var det talet till Fosterlandet som hölls av br Arne Nittmo
som talade om hur mycket som är typiskt svenskt. Efter talet sjöng br JohnErik Olsson under ack av br org Bengt Ekstrand, Land du välsigne tag min sång.
Talet till Logen hölls av Br Bengt Carlsson som gjorde en lång berättelse kort om
sina 33 år i Logen. Det tog honom 11 år att nå andra graden och då beroende
mycket att familj och arbete tog tid just då i hans liv.
Talet till recipienderna hölls av ÄÄ Ola Lundh som hälsade dem välkomna.
Han kände en stor ära att få anta sex nya bröder och manade dem att i
framtiden närvara vid mötena för att komma in i gemenskapen.
Talet av recipienderna hölls av br Magnus Jakobsson som tackade för att
han och de nya brr blivit intagna i brödrakretsen. Med stor ära kände
han framtiden med tillförsikt, spänning och möjlighet att få lära känna
många nya människor men också att få lära känna sig själv.
Grytslanten inbringade 528 kr.
Text: Christer L Foto: Gert N

31 Logen Merkur, Piteå
13 oktober SNBK möte
Just detta år hade jag fått ansvaret att som ”förbundskapten” samordna ämbetsmannabesättningen för kvällens SNBK = SällanNärvarandeBrödersKväll.
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Till skillnad både från Sveriges motsvarigheter i både fotboll och hockey
så fick jag mest bara JA, när jag fråga om mina tänkta lagspelare kunde
medverka. Endas på två positioner meddelades förhinder p.g.a. tidigare
planerade arbetsresor. På det viset kunde jag mönstra ett av det mest
erfarna ämbetsmannasamling som hittills sett på ett SNBK.

I efterlogen presenterade sedan vår behjärtansvärde br Josip Orsulic,
med hjälp av brr Jack Hagström, Lennart Tordsson, Thomas Freding och
Oscar Beck med andra ord FU för dagen en härlig brödramåltid. Till kaffet erbjöds lotter och ställde så vår jubelveteran Ebbe, som fyller 89 år
i morgon, upp med att erbjuda dryckestillskott till den som så önskade.

RSMÄ Dag Wikman tjänstgjorde som TjOÄ, Br OÄ Lars Lilja som ÄÄ (min
forne vapendragare), Undertecknad som MÄ, Br Boo Lindroth som Skr,
SSkm (min fadder) Leif Jaldeby som Skm. Erfarne OÄ Stefan Hellsten
som M, Br OÄ Lennart Svärdsudd som Iv, Br OÄ Stephan Henriksson som
Yv, Br OÄ tillika SLOrg Tomas Ekström som Org och till sist br OÄ Hans
Bergström som den mycket viktiga positionen LV.
Jag hade ett eget mål om 80 besökande brr. Nådde nästan dit med 73 varav tre gäster fr logen Morvin i Luleå. Mötet avhölls enligt ritual, med de
vinklingar och trix som bara gamla ämbetsmän lägger sig till med. Tolka
det hur ni vill, men vi själva tyckte det gick rackarns bra. Br Tomas spelade under punkten ideellt, Sekkinjärvi Polka på sitt nyinköpta dragspel.
Detta efter att ha berättat en anekdot från sitt besök i norra Finland nu i
sommar. För ni som var där, så var den oförglömlig.
Till efterlogen hade 61 av 73 bröder bestämt sig för att ansluta. Enl den
för kvällen tillförordnade LV så var detta något av ett rekord. Skillemandinke ljöd med full kraft så man trodde taket skulle lyftas av innan vi
förutom SoS avnjöt en mycket god Älgköttsgryta. Kaffe med kaka (god)
avnjöts med tillbehör som sig bör i klubbrummet innan bröderna efter
massor med möten av SNBK-bröder sakta började troppa hemåt.
När man har roligt tittar man inte på klocka. Väl hemma kollade jag
dock densamma och till min förvåning så visade den inte på mera än
22.30. Det är så man kan ha logemöte en torsdag och även kunna sköta
ett arbete på fredag.

Bo Zackrisson lät en lista gå runt för anteckning för ett gemensamt besök den 25 november på Lisebergsteatern, ett härligt initiativ.
En logekväll, som många kommer att minnas, måste även ta slut. Vi skiljdes alla åt i E F E.
Med vänlig hälsning från De sju haven.

Vid tangenterna, Ulf G

47 Logen Doru, Täby
Eubatmöte och oktoberfest

36 Logen Iris, Göteborg
Höstrusk och stormväder rådde, men 21 brr trotsade vädergudarna och samlades för ett eubatmöte denna onsdag inlagt i stället för fest med damer den 22.
ÄÄ Leif Mogren hälsade brr välkomna och inledde, då knackning hördes
utanför. YV fick kontrollera ursprunget, och ÄÄ informerade så om att arbeten på muren utanför huset pågick och vi skulle försöka ignorera detta.
Vidare i sitt välkomsttal påminde ÄÄ bröderna om att han under sin uppväxttid alltid saknat en broder men numera genom logetillhörigheten förlänats en
stor mängd bröder. Tack för detta! Vår jubelveteran Ebbe Stanislaus fick en
speciell eloge. En eubat, relativt ny, hälsades speciellt. Jakkin Wiss som även
hade med sig en presumtiv broder Anton Fransson, som väntade i efterlogen.
Påmindes om att man kan skänka 100 kr till logens stipendiefond och då
som kompensation erhålla en snygg druidalmanacka för år 2012 genom
vår MÄ Oskar Beck.
Dessutom erinrades om vad som SÄÄ Vänerland Dan Bergeld påminde
om på SL-mötet i Vänersborg att vid besök i annan loge kunde man lämpligen presentera ett bidrag till stipendiefonden i stället för som brukligt
en blomsterbukett. Blommor har en tendens att vissna. Stipendiefonden
är ett sätt att få vår Orden känd utanför våra dörrar.
Under punkten ideellt framfärde OÄ Rolf Eriksson tänkvärda ord om:
Koncentrera på centrala problem för verksamheten. En kärnpunkt är lojalitet mot Iris, Ansvar gäller för alla. Ingen kan undandra sig ansvaret att vara
lojal mot Iris. Man måste lita på att brr, som säger sig stå upp för Iris, menar
vad de säger. Acceptera och lär av det som varit, gå vidare och utveckla.

Måndagen den 3 oktober genomfördes ett ordinarie eubatmöte där brödramåltiden efter mötet hade temat ”Oktoberfest”. Lv Tommie Albrechtsson bjöd tyska delikatesser. Till detta fanns även ett antal märken av tyskt
öl vanligt förekommande på en Oktoberfest. Det tog inte lång stund förrän faten var tomma och kaffet med äppelkakan serverades. Mätta och
belåtna kunde vi luta oss tillbaka för att ta del av efterlogen.
Våra tre bröder från Helsingfors gästade logen denna kväll, Rolf Ohlsson,
Carl-Anders Rongain och Jean-Louis Laurèn som också passade på att
informera om de forna kelterna och druidismen.

Visa tillit till andras tankar och egenskaper, skilj på sak och person. Låt
sakargument gälla och låt enighet mellan brr utvecklas genom respekt,
tillit och lojalitet.

Druiderna som var kelternas andliga rådgivare, helbrägdare, lärda och siare,
i själva verket dåtidens andliga adel. Om druidernas läror och handlingar vet
man de facto mycket litet. Skriftkunskapen fanns inte bland kelterna vilket
innebar att all kunskap förmedlades muntligt. Det som finns nedskrivet om
druiderna från denna tid har bl.a. romarna åstadkommit men de var å andra
sidan deras fiender varför det bör läsasmed kritiska ögon.

Låt glädje och gemenskap bli våra ledord i verksamheten

På Irland och delar av Storbritannien utanför Romerska imperiets makt-
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utövning fanns druidismen kvar ända in i kristendomens intåg cirka 500
år efter Kristus födelse. Ur gamla irländska lagtexter framgår att en del
av druiderna flyttade till munkkloster och fortsatte där sin egen religionsutövning och insamling av kunskaper.
Vi vet att på 1600-talet dyker druidismen upp på nytt och det är i England
som åtskilliga druidsamfund grundas. Denna gång i skepnaden av herrklubbar innefattande dåtidens inflytelserika och lärda.
Druidklubbarnas bärande tanke var att det föregångna och gamla seder
är värdefulla och viktiga för att förstå samhällets verksamhet i nutid.

Bland bröderna hördes en kommentar att Ingemars fina resultat nog berodde på att han spelade på sin hemmabana och därför hade bättre koll
på alla enesbuskar runt fairways.
Under kvällen fanns möjlighet att köpa kalendern till förmån för Stipendiefonden och forskningen kring prostatacancer.
Kaffe intogs som vanligt runt småborden under trevligt samspråk. Vid
midnatt var det dags att bege sig hemåt i de nu allt mörkare gränderna
och bröderna skildes i E F E
Text och foto: Jan-Erik Wessman

Detta är en förkortad version av Jean-Louis föredrag som han avslutade
med att informera om Kelternas och druidernas olika heliga symboler
där några har levt vidare och är heliga inom kristendomen.
De närvarande uppskattade föredraget mycket och gav Jean-Louis en
varm applåd som avslutning.
Vid pennan, Bengt-Olof Näslund

52 Logen Sefir, Grebbestad

51 Logen Guta, Visby
Druidstämma och Eu-möte den 5 oktober
30 bröder var denna afton samlade för att närvara då två barder var kallade till att upphöjas
i druidgraden. Barderna KarlOlof Hinas och Anders Stenberg fördes av M Bo Johansson
in i lunden där den högtidliga
ceremonin genomfördes av ämbetsmännen under ledning av
ÄÄ Björn L Andersson.
Efter avslutad druidstämma och en kort paus kallade ÄÄ till Eu-möte och
kunde nu hälsa 35 bröder välkomna. ÄÄ påminde om att vi nu går mot
mörkare tider och läste dikten Vädertavla skriven av årets nobelpristagare Tomas Tranströmer. Den första versraden lyder: Oktoberhavet blänker
kallt... vilket är precis vad Östersjön gör nu.
Som en följd av brödernas givmildhet så har ”broder En” - logens gamla
insamlingsbössa av gotländskt ene, nu blivit utbytt till en ny större, gjord
av svartek, tillverkad och skänkt av br Berth Dahlström. Dess vandring
inbringade 625 kronor.
Ett flertal bröder hade under sommaruppehållet passat på att fylla jämna
år. De firades i efterhand med ett trefaldigt hurra.
Kvällen var långt liden då det var dags att inta Gutamåltiden och alla lät
sig väl smaka när Lv Andreas Gudinge bjöd till bords.
Talet till Fosterlandet hölls av br Christer Pettersson och avslutades med
Nationalsången. Talet till Logen hölls av ÄÄ. Bröderna fick en historisk bakgrund om fastigheten där logen Guta håller sina möten. Talet till de nya druiderna hölls av ÄÄ som lyckönskade till upphöjelsen och påminde att
de nu fått grundlogens högsta grad och därmed är valbara till ämbetsmän. Recipiendernas tal framfördes av Anders Stenberg som uttryckte
sin tacksamhet för den högtidliga gradgivningen och över att nu vara en
Druid på riktigt.
Efter den sena måltiden förrättade
ÄÄ prisutdelning i druidmästerskapet i golf som spelades på Närs
GK. Segrare blev br Ingemar
Nilsson på 66 slag och fick motta
ett nytt vandringspris, skänkt av
br Lasse Wolmhed. På 2:a resp 3:e
plats kom br B Johansson och br
M Hanell.

Vackert höstväder inledde onsdagen den 12 oktober, då Logen Sefir på
aftonen hade sitt traditionella Eubatmöte med hummersupé i efterlogen.
Ett antal Bröder från de skånska logerna Halör, Hesperus, Stella Polaris,
Ad Astra och Amici dök upp redan på förmiddagen för att följa med ut på
havet och dra några hummertinor. Solen sken från klarblå himmel, och
höstvindarna hade tagit en läglig paus.
Framemot kvällen anlände ytterligare gäster från
logerna Iris, Kriton och norska Selago. Totalt var vi
60-talet Bröder som deltog i kvällens Eubatmöte.
Bröderna Kjell Olsson och Milos Kalla från
Logen Ad Astra underhöll under punkten ideellt
med piano- resp. fiolspel. Dessa två fantastiska musiker spred en underbar stämning i Lunden.
I efterlogen vankades det sedan hummer med
tillbehör. Finns det en läckrare bordsdukning
att se än vad dessa rödkokta delikatesser erbjuder?! Det serverades en hel hummer per
kuvert. Och i denna festliga efterloge fortsatte
Kjell Olsson och Milos Kalla att bjuda på finstämd klassisk musik, framförd med stor virtuositet.
Vid pennan E.P.

56 Logen Camulus, Skövde
Bardating och eu-möte med återintagning
ÄÄ Owe Carlsson hälsade 34 bröder välkomna till kvällens första möte.
En kort paus blev det innan M åter kallade bröderna att inträda i lunden
varvid ytterligare två bröder anslöt. Kvällen stora begivenhet var att f.d.
br Lennart Liberg åter hade sökt sig till vår Orden. ÄÄ Owe Carlsson med
hjälp av M Hans Moberg såg till att han inte längre var före detta.
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Välgörenhetsutskottet vill ha in förslag
på vad-vem vi ska stödja med de pengar vi
samlat i under året. TjOÄ Michael Hallgren
uppläste namnen på nio presumtiva bröder
vilka kommer att kallas till informationsmöte och förhoppningsvis kunna balloteras
på logens druidstämma i november. Reception kommer att äga rum fredagen den 13:e
januari 2012.

logens ekonomi som visade sig vara god varför bröderna intet hade att
säga. OÄ Leif Nylund var beredande broder och hans information till de
blivande druiderna hade gett ett bra resultat då barderna med accurat
svarade på ÄÄ:s frågor.

Logens skrivare påminde bröderna om det
kommande storlogemötet i Borås och att han
vill ha in anmälan före den 21:e oktober. I efterlogen var det som vanligt
god mat och dryck. Fu i Odd Fellow ser alltid till att maten är välsmakande och riklig. Inga hel- eller halvfabrikat förekommer. Kvällens insamling till välgörenhet blev över 1000 kronor och fram till dragningen i
kvällens lotteri såg alla br förväntansfulla ut, efter dragningen ”smilade”
Curt Fredsberg mest!
Druidstämma med gradgivning 2011-10-17
Efter ritualenligt inträde av ämbetsmännen öppnade ÄÄ Owe Carlsson
stämman genom att hälsa 29 egna och två gästande bröder välkomna.

ÄÄ och övriga ämbetsmän genomförde receptionen med stil och glädje.
Sedan TjOÄ John Larsson sagt sitt att druidstämman genomförts i god
druidisk anda var det dags för mat.
Talet till fosterlandet hölls av br Thomas Persson. ÄÄ talade om för de
nya druiderna att de nu var valbara till ämbetsmän i logen. Tacktalet till
logen och dess bröder hölls av den nyblivne druiden Anders Uddén som
framhöll vikten av gemenskapen bröder emellan som han ansåg vara en
av de främsta dygderna inom vår Orden. Efter en lugn druidkväll med
god mat och dricka därtill vandrade eller åkte vi hem i den klara oktoberkvällen - helt upplyst av månens starka sken.
Text o bild, Johnny S Andersson

63 Logen Aquila, Karlstad
Eubatmöte 13 oktober
Så var det dags att fira Aquilas årliga högtidsloge som ägde rum den 13 oktober. 35 år
har gått sedan logen bildades. I anslutning
till högtiden delade SL Vänerland, representerad av SÄÄ Dan Bergeld och SMÄ Christer Hardenberg kompletterad med ROÄ Bo
Björkman ut veterantecken till bröderna
Stig Friberg och Lars-Olof Gurebo, för
25 års förtjänstfullt arbete i logen.

M Hans Moberg ledsagar så in de tre barderna och ämbetsmännen genomför en högtidlig gradgivning. Bröderna Christian Eriksson, Stig
Otterborg och Mattias Nilsson har så beklätts med druidregalien och
fått lärdom om vad det innebär för den enskilde brodern att ha denna grad.
Under ordet fritt hälsade br Anders Regnell och Stellan Carlström, logen
Taliesin, från sin hemmaloge och gratulerades logen Camulus till tre nya
druidbröderna samt de tre till druidgraden.
Vid brödramåltiden gick första hyllningen till fäderneslandet och därefter höll ÄÄ Owe Carlsson talet till recipienderna samt utbringade en skål.
Br Christian Eriksson tackade för recipienderna och betonade särskilt
den värme som alltid strålar när bröderna träffas. MÄ Kjell Dagälv höll
en lite resumé om vad som hänt dagens datum genom åren och sparade
det bästa till sist, nämligen att br Bo Bonander föddes idag för 64 år sedan. Nu fick bröderna åter göra sin stämma hörd genom att hurra och
sjunga för br Bo. Vår skattmästare sken som en sol när han berättade
att också detta mötes insamlade medel till välgörenhet gav över 1000
kronor. Även vår MÄ strålade när han fick upp vinstlotten efter kvällens
dragning.
Text, Ch, Foto Singelmannen, Lennart Liberg

SL passade även på att under
denna högtidskväll dela ut
Stjärntecken till bröderna Kjell
Malm, Lars-Erik Magnusson och Kjell Nyberg under
högtidliga former.
Bland de 34 bröder som besökte
högtidslogen fanns även bröder
från logen Camulus i Skövde.
Ingen loge utan brödramåltid och denna kväll hade FU frestat med en delikat två-rätters festmeny, med ett urval av utsökta drycker.

57 Logen Alir, Söderhamn

Den minnesvärda måltiden och samvaron fortgick under gemytliga former med
skål för Fosterlandet och logen Aquila.
Ingen brödramåltid utan ett pengabidrag
till logens fadderbarn i Ecuador.

Druidstämma med reception den 6 oktober
44 bröder var samlade för att genomföra höstens första druidstämma.
Samtliga ämbetsmän var närvarande. Skm Mats Hedman redogjorde för

Logen uppvaktade två jubilarer, Stig
Friberg som fyllt 75 år samt KentErik Andersson som blivit 60 år.
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Brödramåltiden avrundades med kaffe och kakor, en och annan avec
från baren sågs inmundigas och högtidslogen kunde avslutas och sammanfattas under devisen E F E.
Text: Ulf Widén. Foto: Curt Zetterquist

68 Logen Cernunnos, Höganäs
Eubatmöte 11 oktober.
Mötet öppnades av ÄÄ Tommy Hägg som hälsade de närvarande bröderna
välkomna. Bröderna fick vara med om att bröderna Daniel och Robin
Magnell installerades i Eubatgraden och delgavs Ordens lagar, mål och
tecken. Installationen övervakades av ROÄ Börje Linden.
I efterlogen var stämningen god liksom måltiden bestående av sillmacka,
vinersnitsel och god kaka med kaffe därtill serverades önskad dryck.
Talet till Fosterlandet hölls av broder Mikael Landelius. ÄÄ höll talet till
recipienderna. Daniel Magnell tackade för det recipienderna varit med
om och trodde att de skalle trivas med Logen och dess bröder. ROÄ Börje
Linden tackade för den utmärkta måltiden, framhöll samtidigt att han ej
borde tacka då han själv fick betala den.
Kvällen avslutades i sann druidisk anda och bröderna åkte hem nöjda
och belåtna.
Kaj Jönsson.

industrier, IKEA och privatbostäder. E-ons Elmeverket använder det senaste som finns inom tekniken för att förse oss med den värme som behövs
under de numera allt kallare årstiderna. Broder Dan Walfridsson, själv
expert på det här med energiproduktion, guidade oss runt med hjälp av
platschefen för anläggningen.
ÄÄ framförde ett stort tack till Dan Walfridsson för ett mycket intressant
studiebesök på Elmeverket.
Torsdag fullt ut gällde även i vår matsal. Samtliga 36 närvarande bröder
visade tydliga tecken på välmående när man väl orkade resa sig från
borden.
Eubatmöte med reception 21 oktober
Denna kväll vandrade 40 högtidsklädda bröder in i Lunden och 44 lämnade densamma så småningom. Men allra först avnjöt de församlade ÄÄ
Jan Isakssons inledningspoem om vikten att vårda sina vänner. Vilket är
nog så väsentligt i dessa dagar.

74 Logen Beltain, Östhammar
Sista veckan i september kallade åter ÄÄ i logen Beltain till möte. Fortfarande lite dålig med brödraantalet till mötet, men det också vara att alla
vill ta tillvara de sista ljumma kvällarna innan den stundande vintern. De
som kom tycktes dock trivas dess då mer i brödernas sällskap.
Man kan säga att mötet fortsatte där det andra slutade, mycket diskussioner
om det nya SL-områdes förslag som föreligger. För att komma vidare beslutades det om ett möte i OÄ-församlingen tillsammans med logens ämbetsmän.
Skm Erik Tanskanen började försäljningen av 2012 års kalendrar och
efter fullgjorda plikter fortsatte kvällen med brödramåltiden.
Här uppmärksammades brodern
Juhani Kilpeläinen med logens 200-mötesdiplom. Juhani
har varit Orden trogen i 17 år,
är en flitig mötesdeltagare. I sitt
ämbete jobbade han som organist och än idag är han ämbetets
ersättare, där han lite nu och då
får hoppa in. Egentligen gjorde
Juhani sitt 200:e möte redan vid förra mötestillfället, men mänskliga
faktorn gjorde att han fick vänta till nu – bättre sent än aldrig. Blommor
och diplom överlämnades av ÄÄ Björn Rosencrantz
Text & Foto: Börje Eriksson

78 Logen Avalon Älmhult
Eubatmöte 6 oktober
Ett besök på Elmeverket, vår nya anläggning för fjärrvärme, inledde kvällen. I hällande ösregn samlades bröderna så långt söderut man kan komma i Älmhult, där man sedan ett år tillbaka producerar fjärrvärme till både

Enligt gammal druidisk tradition företogs sedan reception av fyra nya bröder.
Dessa är Per Inge Pettersson, Magnus Olsson, Peo Norlin och Per
Andersson. Samtliga hälsades varmt välkomna i Logen Avalon med förhoppningen att de kommer att trivas tillsammans med oss. Ytterligare en ny broder
kommer att ansluta sig till oss när han genomfört sin reception i november.
Mycket glädjande kunde konstateras att vårt takbyte nu är färdigt och pappersexercisen genomförd. ÄÄ riktade ett stort tack till Fastighetsutskottets
frontman Olle Ring som samordnat hela operationen, samt till alla hantverkarbröderna och Dinosaurierna, vilka alla bidragit till det hela.
Broder Ulf Andersson uppmärksammades, då han denna kväll bevistade
sitt 200:de möte. Ulf har ett svårslagbart rekord i närvaro, eftersom han
endast missat ett enda möte hittills i sin Druidkarriär.
Väl i Druidgårdens matsal vidtog, förutom intagande av utsökta rätter,
glada och trevliga festtal. ÄÄ Jan Isaksson hälsade de fyra nya bröderna
välkomna i kretsen, Per Inge Pettersson tackade från desamma och SvenArne Svensson höll talet till Fosterlandet.
En kväll att minnas och en kväll där vi utökade vår brödrakrets till hela
95 bröder i Logen Avalon.
Alf Carlsson
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Värd det bästa!

79 Logen Excalibur, Borås
Bardating och Eubatmöte den 5 oktober
Denna kulna och blöta (utvändigt alltså) höstkväll hade ett trettiofyratal
bröder församlats. Likt flyttfåglar hade några bröder anlänt från kalla
Norden (logen Arcturus i Boden) till varma södern (logen Excalibur i
Borås). Och givetvis blev dessa varmt välkomnade, liksom bröderna från
Cynthus, Iris och Taliesin. Men inte heller logens egna bröder kände sig
särskilt ovälkomna.

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

Kvällens ideella inslag blev Susan Boyle som fick framföra den sång hon
gjorde succé pyramidale med 2009 i Britain’s got Talent. Efter väl förrättat ting och möte vidtog så efterlogen. Br Lars-Åke Palmqvist meddelade
att tiden nu tycks mogen att inrätta en Birgittaloge även i vår stad. En
betydande sådan finns ju redan i Ulricehamn.

Fotograf: Johan Lindvall www.johanlindvall.se

För första gången denna höst var det så dags för br Thomas Bergström att
utse sitt intervjuoffer, som denna gång blev br Ulf Erneborn. Denne föreföll inte alltför besvärad av att ta plats i ”Heta stolen”, även om han själv
påstod att han alltsedan skoltiden ogillat att behöva stå i centrum för
uppmärksamheten. Som schackintresserad bedömde han sig själv som
analytiskt lagd, förmodligen en passande egenskap för en som arbetar
på H&M:s Stock Control. Beklagligtvis talar man där inte franska, vilket
gör att han numera glömt mycket av det språk han lärde när han en period gick i skola i de gamla druidernas ursprungsland.
Numera har han sedan 1997 slagit rot med fru och två barn i Äspered,
ett litet samhälle två mil utanför Borås. Hans huvudsakliga hobby verkar
nuförtiden mest vara som stalledräng åt sin ridintresserade dotter.
Till en vistelse på en obebodd ö hade Ulf en väl genomtänkt önskelista:
1 st schweizisk armékniv, 1 st tändstål och 1 st musikinstrument, lämpligen en flygel. Dock sade han sig inte vara beredd att framföra något
stycke på den flygel som fanns alldeles bakom heta stolen.
Efter intervju och sedvanlig lottdragning fick bröderna plötsligt bråttom
hem för att inte gå miste om sin (välbehövliga?) skönhetssömn.

www.ateljemb.se
044-859 95

Du vet väl att det finns mycket information på vår hemsida.
Gör gärna ett besök.

Uno Axelsson

Visa att Du är
med i Orden!

Finns till beskådan hos Din Skm!
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Pris:
Halssmycke 100:- med kedja
Brosch/Pins 60:-/st

Frackpaket
från 2.199:-

Besök
www.fracklagret.se

Damklubb
Märket

Alla frackar är i ullkvalitet.
1-2 dagars leveranstid.
Vi lagerhåller ALLA storlekar.
Levererans till hela Sverige.

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

Betalning mot faktura eller
delbetalning.
Kundtjänst: 0454-572 055

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

Baker Tilly är en rikstäckande organisation av självständigt ägda revisionsbyråer som erbjuder ett brett tjänsteutbud inom revision, skatt, redovisning, affärsrådgivning, finansiella
tjänster och verksamhetskonsultation. I Malmö är vi drygt 40 medarbetare och i hela
landet ungefär 300 personer fördelat på ca 20 orter. Vi hjälper företag att växa!
Ring 040-661 20 50 eller gå in på www.bakertillymalmoe.se
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VÄLKOMNA I BRÖDRASKAPET
LOGEN WIRDAR, LJUNGBY
Eu 11 09 16
Lars Ahlin
Holmsbergsvägen 11, 340 14 Lagan
Roger Axelsson
Angelstad Neglinge, 341 94 Ljungby
Anders Bondesson
Grönstensvägen 5, 341 34 Ljungby
Henrik Carlsson
Olstorpsgatan 15 A, 341 36 Ljungby

LOGEN MORVIN, LULEÅ
Eu 11 09 23
Runo Lundström

Peter Enesund

Håkan Andersson

LOGEN THESEVS, LINKÖPING
Eu 11 09 20

Lunnabacken, Rataryd, 341 94 Ljungby
Skördevägen 10, 341 33 Ljungby

LOGEN PALLAS, NORRKÖPING
Eu 11 09 29

Lundvägen 2, 981 43 Kiruna

Rolf Hansson
Sven Eric Millborg

LOGEN POLARIS, KIRUNA
Eu 11 05 14

Albrektsvägen 118 D, 603 53 Norrköping
Carl-Henrik Carlsson

Trännögatan 5, 614 33 Söderköping
Jimmy Glad

Micael Eriksson

Långsäter, 614 96 Östra Ryd

S:t Larsgatan 17, 582 24 Linköping

Ulf Gustafsson

Christer Pettersson

Bygdegatan 345, 583 31 Linköping

Torsten Fogelqvists Gata 3, 603 76 Norrköping

Erik Sjölund

Mats Hansson

Kungsberget 3, 583 52 Linköping
LOGEN TALIESIN, JÖNKÖPING
Eu 11 09 26

Sågarhagsvägen 10, 616 31 Åby
Josef Hansson

Lindöhällsvägen 19, 603 65 Norrköping
Peter Nilson

Christoffer Ström

Medelvägen 5, 616 31 Åby

Sälggatan 15, 554 58 Jönköping

Pontus Törngren

Morgärdan 72, 975 93 Luleå

Skärlunda 1, 605 97 Norrköping

LOGEN CARNAC, HELSINGBORG
Eu 11 09 23

Ledungsgatan 6, 602 44 Norrköping

Peter Uhman

LOGEN CAPELLA, LINKÖPING
Eu 11 09 08

Urban Sigfeldt

Sockengatan 16 A, 252 77 Helsingborg

Mats Andersson

Kullagatan 14, 582 26 Linköping
Jan Basilius

Tranbärsvägen 19, 590 54 Sturefors
Bo Quist

Västerlösa Nygård, 590 47 Vikingstad

t
e
h
y
SKO- & N

REGALIEVÄSKAN...
...finns hos din Skattmästare!
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VI GRATULERAR
december

100 år

70 år

50 år

Cynthus, Gösta Johansson, 16 dec

Pallas, Lars-Göran Jonsson, 1 dec
Wirdar, Helge Nilsson, 4 dec
Stella Polaris, Knut Melin, 13 dec
Taranis, Rolf Ljung, 17 dec
Polaris, Stig Löfkvist, 25 dec
Arosia, Carl-Åke Utterström, 28 dec

Allbota, Berth Yngvesson, 1 dec
Morvin, Anders Lundberg, 2 dec
Derva, Göran Larsson, 3 dec
Nennius, Anders Hansson, 10 dec
Neptunus, Dennis Wadstein, 12 dec
Guta, Björn Bergman, 20 dec
Polaris, Ulf Aldenlöv, 22 dec
Sefir, Kjell Axelsson, 22 dec
Stella Polaris, Göran Brynell, 27 dec
Merlin, Ulf Gustafsson, 27 dec
Polaris, Ingemar Stöckel, 28 dec

98 år
Wirdar, Karl-Axel Hellsten, 20 dec

91 år
Neptunus, Gösta Hallberg, 5 dec
Grannos, Gösta Wennsten, 29 dec

85 år
Stella Polaris, Alvar Fäldt, 5 dec
Grannos, Karl-Gustav Jonsson, 7 dec
Stonehenge, Karl-Axel Tiljander, 24 dec

75 år
Arosia, Bengt Andersson, 13 dec
Morvin, Bengt Johansson, 14 dec
Merlin, Rolf Lindh, 20 dec
Manannán, Verner Nielsen, 22 dec

60 år
Thesevs, Roger Samuelsson, 2 dec
Fingal, Stefan Månsson, 4 dec
Merlin, Rolf Wendel, 8 dec
Fingal, Krister Persson, 8 dec
Argo, Leif Jonsson, 12 dec
Stella Polaris, Sven Svensson, 13 dec
Stella Polaris, Nils Svensson, 13 dec
Merlin, Dennis Larsson, 19 dec
Excalibur, Lars Forsman, 21 dec
Nerthus, Bengt Åke Holmström, 21 dec
Morvin, Lars Taawo, 22 dec
Ad Astra, Roland Fransson, 24 dec
Guta, Ronny Hjorter, 25 dec
Cynthus, Lars-Inge Ohlsson, 25 dec
Minera Ferrorum, Kjell Nordmark, 28 dec

Behöver du en chef just nu?

Derva, Christer Svalmark, 18 dec
Temenos, Jörgen Granberg, 22 dec
Nerthus, Olof Brandt, 22 dec
Triton, Johan Werme, 28 dec

30 år
Thesevs, Johan Ilmrud, 22 dec
Circius, Erik Lindblad, 24 dec

Välkomna till

Carlgren´s Herr

Att hyra en chef har många fördelar.
Fråga oss, vi vet.
Ring, så berättar vi mer.

ledarskap
resultat
förändring
Koching

Generalsgatan 45 i Norrköping tel:
0708 34 14 14 • www.frackshop.se

FRACK 1.595:-

Komplett med alla tillbehör 2.250:Svart kostym
1.795:Smoking + skjorta 1.800:Lackskor
500:-

Personlig utveckling

Mikael Laweby DR i logen Neptunus.

40 år

0734-156514 • www.koching.se

BRUSTNA LÄNKAR
LOGEN CARNAC, HELSINGBORG
R-Br Göte Ekstrand, Helsingborg
Invigd i Orden den 8 november 1995
Avliden den 7 oktober 2011
16 medlemsår

LOGEN POLARIS, KIRUNA
D-Br Elis Lönnelid, Bromma
Invigd i Orden den 6 mars 1968
Avliden den 15 september 2011
43 medlemsår

LOGEN ALDEBARAN, UMEÅ
R-Br Gösta Rehnman, Holmsund
Invigd i Orden den 20 november 1970
Avliden den 17 september 2011
41 medlemsår

LOGEN WALES, MALMÖ
OÄ-Br Gert Persson, Bunkeflostrand
Invigd i Orden den 17 oktober 1997
Avliden den 12 oktober 2011
14 medlemsår

LOGEN EOS, SKELLEFTEÅ

LOGEN DAIR, STOCKHOLM
OÄ-Br Gunnar Jedenfelt, Tyresö
Invigd i Orden den 3 april 1979
Avliden den 11 oktober 2011
32 medlemsår

OÄ-Br Olof Markström, Burträsk
Invigd i Orden den 24 februari 1960
Avliden den 21 september 2011
51 medlemsår
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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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För mer information - kontakta Kansliet på tel. 040 12 80 81 • e-mail: kansliet@druidorden.org

