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storlogen nordanland
Kallar till Ordinarie Storlogemöte
Fredagen den 16 mars och lördagen den 17 mars 2012
Värdloge är Logen Merkur i Piteå
Program fredag 16 mars
18.00 Samling i Merkurgården
19.00 Möte i OÄ-graden
21.00 Brödramåltid

Program lördag 17 mars
09.00 Samling i Merkurgården m kaffe o smörgås
10.00 Möte i Ring-graden
12.00 Lunch i Merkurgården
13.00 Möte i Kapitel-graden
19.00 Bankett med dans o överraskningar i Nolia City (Fd Folkets Hus)

Klädsel vid samtliga möten är högtidsdräkt med svart väst. ROÄ ombeds bära riddardräkt.
Vid banketten bärs högtidsdräkt med vit väst. Besökande bröder och recepiender skall medföra regalier.
Med broderliga hälsningar i EFE
Anders Wikstén, SÄÄ
Håkan Nilsson, Sskr

Logen Merkur inbjuder till

Anmälan om deltagande och betalning vill vi ha
senast 29 februari 2012

Bankett

Jag önskar delta i:
Brödramåltid
 fredag 21.00
 lördag 09.00
Kaffe/thé o macka
 lördag 12.00
Lunch
 lördag 19.00
Bankett m dam
 lördag 19.00
Bankett
 lördag 10.00
Damarrangemang

Lördag den 17 mars 2012 kl 19.00
I Nolia City (fd Folkets Hus)

meny

Välkomstdrink
FöRRÄtt:
Potatisterrine och forellrom
smaksatt med pepparrotsfärskost
serveras med syrlig äppelsallad

160 kr
30 kr
90 kr
990 kr
495 kr
100 kr

Specialkost:.........................................................................................................................
I bankettpriset ingår 2 glas vin alt. öl/person

VARMRÄtt:
Lågtemperaturstekt kalvinnanlår med rosmarinlack
Servras med mild paprikasås och potatis/rotsaksgratäng

Betalning till Logen Merkurs
Bg-konto: 815-8966. Ange avsändare!

DESSERt:
Limepannacotta
Serveras med vit choklad och färska bär
Kaffe

Namn o grad:......................................................................................................................

arrangemang för damer:

Loge:..........................................................................................................................................

Studiebesök med lunch
lördag kl 10.00

Medföljande dam:...........................................................................................................

Varmt Välkommen!
anmälan till:

Merkurs hemsida: www.merkur.se

REKOMMENDERADE HOtELL:
(Uppge kod ”Druidorden”)
Pris
Skoogs City Hotell 0911-100 00 725/925
Piteå Stadshotell
0911-23 40 00 790/950
StF Vandrarhem
0911-158 80 340/480*)

ALtERNAtIVt:
Logen Merkur
c/o Benny öhman
Box 142
941 23 Piteå

Pris avser enkel-/dubbelrum
*) Linne medtages alt 100 kr extra/person

Anmälan är bindande

FöR yttERLIgARE INFO: LV Jan Isaksson 070-692 30 21, Skr Anders Marklund 070-521 40 00

2

Nr 1 januari 2012

Svensk Druid-Tidning

I huvudet
på en redaktör

Svensk
Druid-Tidning
SVENSKA DRUID-ORDEN
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

“O, så högtidligt det alltid känns
och hur mättat av allvar och öde
inför denna godtyckligt valda gräns
i tidens gränslösa flöde...”
Så träffande har den småländske versmakaren Alf Henrikson
beskrivit spektaklet kring det nya årets ankomst som i verkligheten bara är en högst godtyckligt vald gränspunkt i tiden
gränslösa flöde. Men för att använda ett kungsord, vi vänder
bara ett nytt blad och plockar därmed fram vår druidalmanacka. Där noterar vi noga varje möte under det kommande
året ty den dagens afton är vi bröder upptagna av druidiska
väsentligheter.
Egentligen händer ingenting nytt på nyårsdagen annat än att
vi måste komma ihåg att det nu är 2012. Till gammal tradition hör också att var och en avger nyårslöften, öppet eller
tyst för sig själv och av olika slag, exempelvis kan det vara att
sluta snusa, äta mindre och nyttigare eller motionera mera,
allt för ett ökat välbefinnande. Våra förfäder lovade betydligt
maffigare saker, t ex att erövra den skönaste ungmön och slå
ihjäl rivalen, att segla till främmande land och vinna stora
rikedomar eller på något annat sätt vinna ära och evig berömmelse. Ibland lyckades de också hålla sina avgivna löften
precis som vi sentida ättlingar gör.
Men nu bekräftar vi bara tidigare avgivna löften – om vi
nu kommer ihåg dem – och behöver egentligen inte avge
några speciella löften inför det nya året. Så låt oss bara därför
gemensamt fortsätta vår druidiska vandring i endräkt och
broderliga gemenskap också detta nya år. Ett
Gott Nytt och framgångsrikt år i alla avseenden
önskar redaktionen alla läsare och annonsörer
genom
Henrik Enander

Ansvarig utgivare:
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av Mikael Stenman

En vacker dag i augusti satt jag vid en liten stilla fjällsjö mellan Ammarnäs och Hemavan. Långt borta från bilvägar och
mobiler. I kanten av sjön hittar man solmogna hjortron och
i sjön finns det röding av oanad storlek. Intill sjön finns små
fjällbjörkar som man kan rasta intill och luta sig mot. Denna
gången var det för varmt, för stilla och för lite mygg för att
fisken skulle nappa.

nom livet. Det som brister hos många människor är tid för
återhämtning i vardagen. Pauser då bara vi bara sätter oss ner
en stund och accepterar nuet, eller pauser då vi gör något helt
annat för en stund.
Om man gör en historisk tillbakablicken kan man finna att
rastplatserna varit av stor betydelse. Sir Isaac Newton låg i
vila under träd när han hörde ett äpple dunsa i marken. Han
hade mycket att fundera över och det gjorde han bäst när inte
inkompetenta lärare och dumma studenter störde honom.
Dunsen ledde in hans tankar på frågor om gravitationen.

Efter att ha smakat på några hjortron lutade jag mig tillbaka
mot en liten fjällbjörk och bara njöt. Här har jag funnit en
rastplats som ger mig vila och kraft. En vila som jag har med
mig ännu, som jag blir varm av att tänka på även i denna
stund. Under denna lilla fjällbjörk med sina små spretiga grenar började jag tänka på Druid-Orden som en rastplats och
vilken betydelse samlingen i lunden under ekens något större
grenar har för mig.

En man vid namn Petrus Laestadius som levde 1802 - 1841,
och som arbetade som präst i
norrland, skrev: ”När man far
från andra städer och orter, så har
man milstolpar och fjärdingsstolpar, som äro att giva akt uppå,
men från Arjeplog har man suptallar, det är: någon märklig tall,
där man enligt gammal hävd gör
halt och tar en sup. Suptallarna
äro sannolikt ett påfund av tingsherrskapet, ty av lapparna kan
man ej vänta en sådan regularitet; var tall, där begärelsen faller
uppå och tillfredsställes med en
sup, är för lappen en suptall.

Jag har en känsla av att vi inte värderar rastplatserna och vilan
tillräckligt i dagens samhälle. Vi rusar fram på motorvägen eller i arbetet mot nya mål. Vi lever i ett 24-timmarssamhälle
som aldrig sover med oändliga aktiveringsmöjligheter. Gränserna mellan dag och natt, arbete och fritid, aktivitet och vila,
suddas ut alltmer. Kraven finns att vi ska vara tillgängliga jämt,
via mejl, sms och mobilsamtal.
Vi har med oss mobilen in i sovrummet. Med oss in på toaletten. Där kan vi chatta och tvittra som aldrig förr. Forskning
visar att det är vilan, och inte stressen, som är avgörande för
hur vi klarar belastning och kan bibehålla en god hälsa ge-
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Även mitt på sjön tar han flaskan ur barmen, sätter den till
mun och tar sig en klunk. Därför hava suptallarna på denna
norra karavanvägen börjat allt mer och mer råka i förgätenhet,
sedan tingspersonalen ej mer reser där fram. Även på de övriga
vägarna hör man sällan talas om sådana, förmodligen emedan
numer gårdar finnes i vägen, där man kan köra upp och göra
ifrån sig saken.”

tider som vi gör i Druid-Orden under stora träd där man
rastade, träffades och hämtade kraft. Druid-Orden lär oss att
rasta, att ta paus och att vila, vi lär oss slappna av och varva
ner. Vi får tänka på annat än vardagens nit. Druid-Orden är
en oas där vi kan möta bröder som i positiv anda umgås. En
viktig del av vårt möte sker under en stor ek. Från Druid-Ordens möten får man med sig nya krafter och nya tankar även
när man utför uppdrag. Vår orden är inte bara oegennyttig.
Den ger oss vila som är nyttig för envar av oss.

Suptallen fungerade som ett formärke, det var ofta en äldre
och grov eller ensamt stående tall, eller en tall som på något
annat sätt utmärkte sig genom ett säreget utseende, som vägfarare kunde känna igen. Ofta stannade man alltså i gamla

Varje gång vi är samlade under ekens grenar för en paus hoppas jag att Ni förenar Er med mig och njuter av det.

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
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Logerna
Triton och Pallas
nya lokaler
Uppsagda
Vi kunde läsa i tidningen att vår hyresvärd sålt den fastighet
vi huserade i och kort därpå, som ett brev på posten, kom
uppsägningen av Druidsalen på Drottninggatan i Norrköping från den nye ägaren.
Druidsalen, hit flyttade logen Triton 1982 efter det att bröderna
själva, genom stor mängd investerad tid och arbete, förvandlat denna tidigare industrilokal till en mycket ändamålsenlig
fest- och möteslokal. Det var också här Tritons dotterloge Pallas
grundades sex år senare. Druidsalen har, mycket tack vare sin
centrala placering, väl fyllt sitt syfte under dessa närmare 30 år
men nu var alltså denna period på väg mot ett obönhörligt slut.
Arbetet inleds
Vad gör vi nu när vi är uppsagda? Vad säger kontraktet? Hur
hittar vi ny lokal? Frågorna blir många när man står inför det
faktum att man måste flytta.
Arbetsgrupper tillsattes med uppdrag att svara på alla frågor
som uppkom samt att hitta en ny lokal. Efter att ha letat upp
ett antal tänkbara lokalalternativ utvärderades dessa och valet
föll till slut, efter förhandlingar med såväl hyresvärd som nuvarande hyresgäst, på Tempelriddareordens lokaler på Norra
Promenaden. Ett hyreskontrakt upprättades mellan Druidlogerna och den nya hyresvärden och ett samarbetsavtal tecknades mellan Druider och Tempelriddare. Planeringsarbetet
inför flytten blev nu allt mer intensivt medan logearbetet fortskred som vanligt. Vårterminen avslutades med att Triton och
Pallas genomförde sina sista möten i Druidsalen. Dessa båda
möten avslutades mycket stämningsfullt och värdigt med att
ämbetsmannakårerna i respektive loge tågade ut från Lunden
medförande den druidiska elden.
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Flytten
Nu gick arbetet över i en mycket intensiv fas då vi endast
hade ett fåtal veckor på oss att lämna den gamla lokalen. Nu
skulle nya frågor besvaras; Vad skall kastas? Vad skall flyttas
med? Vad skall magasineras?
De bröder som hade möjlighet hjälpte till och arbetet med att
tömma de gamla lokalerna flöt på. Nu var vi framme i början av
sommaren och vi kunde inte flytta in fullt ut i våra nya lokaler
direkt. En kort paus i flyttarbetet togs sålunda av alla, utom lokalgruppen som oförtrutet arbetade vidare med planeringen för
det fortsatta arbetet.
Iordningställande
Sommaren stod nu i full blom. Tempelriddarnas, och nu också
våra, lokaler stod nu tillfälligt outnyttjade och bara väntade på
att vi skulle flytta in ordentligt. För att vi skulle kunna inleda
vårt logearbete till hösten krävdes en hel del arbete i festlokalen
men endast några få justeringar av Tempelsalen för att senare
kunna inviga den som vår nya Lund. Parallellt med iordningställandet av lokalerna pågick nu också planeringsarbetet inför
invigningen av lokalerna och den nya Lunden som skulle ske
den 1 september på ett för logerna Triton och Pallas gemensamt
Eubatmöte. Inbjudan till invigningen skickades ut till samtliga
grundloger i SL Folkungaland och vi började så smått fundera
över hur många som skulle komma. Det vore kul om vi kunde
bli hundra bröder, med bara en vecka kvar till invigning hade
över 130 bröder anmält sig! Nu dök det upp nya frågor igen;
Räcker våra toaletter till så många bröder? Hur varmt kommer
det bli i Lunden? Klarar vi av att laga mat till så många?
Invigningsdagen
Så kom den då, dagen för invigningen av vår nya fina lokal,
den 1 september. Fracken åkte på tidigt på eftermiddagen
för att i god tid kunna åka till lokalen för de sista förberedelserna. All mat var nu lagad eller förberedd, stolar och bord
till alla fanns på plats, medlemmar ur damlogen Rhiannon
inlånade som serveringshjälp, baren välfylld och våra tre toaletter fick räcka till hur det än blev.
Storlogens ämbetsmän anlände för att förbereda sig för invigningsritualen och redan nu började det bli rejält varmt i Lunden. Framåt klockan 18 hade tillströmningen av bröder ökat
rejält och ett förväntansfullt sorl började bre ut sig i lokalen.
En febril aktivitet rådde nu i såväl baren som i köket och i
foajé och festsal skålades det i välkomstbubbel. Klockan närmade sig 19.00 och nu hade det förväntansfulla sorlet tilltagit rejält i styrka.

Efterloge/bankett
Nu var alla bröder i stort behov av luft och förrätten stod
framdukad i vår nya vackra bankettsal. Efter att ett hundratal
stolar transporterats i skytteltrafik från Lunden ner till de
dukade borden kunde vi alla sätta oss till bords och avnjuta
en fantastisk måltid ackompanjerad av flera väl framförda
tal. Aftonen började till sist lida mot sitt slut och temperaturen i lokalen låg nu på en mer behaglig nivå. Det visade sig
till och med att antalet toaletter faktisk hade räckt till!

Så var det då dags att överlämna nyckeln till vår blivande Lund
till SÄÄ som meddelade bröderna att ämbetsmännen i SL Folkungaland nu hade kommit för att inviga detta avskilda rum till
en lund att användas för druidiskt bruk. SÄÄ låste därmed upp
först grind och därefter port och bjöd bröderna träda in.
Invigningsmöte
Mötet inleddes som ett vanligt eubatmöte, med den lilla skillnaden att antalet deltagande bröder var i runda tal 100 fler än
det brukar vara. Mötet fortsatte med att storlogeämbetsmännen
genomförde en mycket stilfull och värdig invigning av vår nya
lund. Vid det här laget var temperaturen uppskattningsvis en
bra bit över 30 grader och fracken kändes allt anat än bekväm.
Mötet genomfördes trots detta i sin helhet, utan några svimningsincidenter, och avslutades ritualenligt klockan 20.20.

Ett stort tack till alla bröder som gjorde detta vårt första möte
i vår nya lokal till en helt fantastisk afton och ett särskilt tack
till den av logerna Triton & Pallas tillsatta lokalgruppen som
med mycket hårt arbete gjort denna kväll möjlig.
Stefan Ström, ÄÄ Triton • Peter Morén, ÄÄ Pallas
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Dansk afton utan danskar men
med dansk prägel
Ad Astras danska afton i höstas genomfördes utan en enda ”dansker”, men väl med 21 gäster från 105-åriga dottern Stella Polaris. Å
andra sidan har ju vi skåningar historiskt varit danskar längre än vi
varit svenskar och under kvällen tyckte sig referenten faktiskt höra
att ett par av de gästande bröderna talade danska utan brytning.
Det danska temat blev tydligt direkt. Redan i förrummet erbjöds vi kvällens första ”tilbud”: En lång, lång, lång kö ledde
fram till ROÄ Göran Lindgren och hans rykande kokkärl. Här
vankades det pølser med bröd, Hof och GD (Gammeldansk,
drycken med de medicinska egenskaperna). Stämning direkt!
Intåget i Matsalen skedde till den från EM-guldåret 1992 kända
kampsången: ”Vi er røde, vi er hvide, vi står sammen side om
side”. Det är bara att hoppas att vi får anledning att sjunga vi
är gula vi är blå efter nästa års fotbolls-EM.
Överallt i förrum och matsal möttes vi av röd-vita flaggor,
mestadels som bordsflaggor men också i s k naturlig storlek.
FU hade nämligen hängt ”Dannebrogen” i originalstorlek
framför hela kortsidans scen, dagen till ära lånad från danska
konsulatet. Och borden var utsmyckade i rött och vitt.
När Lv Fredrik Björklund bjöd till bords var det ”smørrebrød”
som vankades. Till detta ”en lille en” - för den som så ville. Spontana sånger togs upp när någon kände för det. Först var gästande
SM René Lindelöf, som stämde upp med ”Eins zwei sofa”!?
Antingen en missuppfattning eller en ytterligare marknadsföring
av deras berömda Bierabend, som ÄÄ Richard Åström inbjöd oss
alla till (hur nu vi också ska få plats…?!). Eller så kände René att
stämningen i lokalen var lika uppsluppen som den då brukar vara
i Druidvillan och då det ju är s k bumpalåtar som sjungs.
Hur som helst, gästande RSSkr Göran Lundgren återställde
snabbt ordningen med: ”vi højer den, vi sænker den, vi drejer den den ene vej, vi drejer den andre ve...osv”. Ja, och så
fortsatte det mest hela kvällen.
Till ”kransekagen” och kaffet blev det lotteri. ROÄarna K-A Nilsson och Lars Grefmar körde igång ett 20-lotteri, där Selmasedelns nummer också utgör lottnummer. Halva satsade summan
utgjorde vinster, vilket räckte till fyra gratis måltider, halva gick
till Stipendiefonden. Fyra av Ad Astras fem poliser utsågs till notarius publicus och drog ett vinstnummer var. Så blev det också
en rättvis fördelning av vinsterna: två till vardera hemmalogen
och gästerna. När sedan br Finn Hultman vidareskänkte sin
vinst till prostatacancerforskningen, kunde referentens alter ego
lägga ytterligare 650:- till Stipendiefonden.
Men vad vore en dansk afton utan ett dansk potpurri? Ett
sådant levererades med all den ackuratess ROÄ Kjell Olsson
och OÄ Milos Kalla är mäktiga, på piano respektive fiol. Det
spände från ”fellessangen” Det var på Frederiksberg till Jacob
Gades Tango Jalousie. Och visst kunde de flesta av oss sjunga
med. Hellre än bra, och mest i refrängerna.
Ja se det var en dejlig afton, som levde kvar i minnet hela
vägen hem hos ….
…..grefven som refererade och Lindgren tog bilderna
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JUBELVETERANER
Logen Taranis
OÄ Signar Ståhle

Logen Circius
ROÄ Henry Lindmark

SV Börje Johansson, SSkm Leif Jaldeby, Jubelveteranerna Börje Svensson och
Signar Ståhle RSMÄ Dag Wikman och SÄÄ Anders Wikstén.

Jubelveteranen Henry Lindmark flankerad av sin ljusbärare Erik Franklin och
Ove Selbro. Stående SSkr Robin Grubbström, RSBibl Gunnar Persson, RSMÄ
Dag Wikman, SÄÄ Mikael Stenman, ÄÄ Dennis Frohm

För andra gången på två veckor och två på varandra följande möten har vi
besök av RSMÄ Dag Wikman, SÄÄ Anders Wikstén, SSkm Leif Jaldeby och
SV Börje Johansson vilka i afton repr. RSL. I afton är de här för att förrätta
utdelning av tecken till vår broder Signar Ståhle för 50-årigt medlemskap i
logen och Orden.

Hedersdruiden och ROÄ Henry Lindmark förärades den 13 dec. med jubelveterantecken vid vårt sista Eubatmöte för terminen.
Br Henry invigdes i eubatgraden den 12/12 1961. Med stöd av sin mentor
och fadder Rune Östberg påbörjades en lång och trogen bana inom Orden.
Som skrivare påbörjades ämbetsmanna karriären 1969. En karriär som
kom att pågå oavbrutet under 41 års tid fram till 2010 då den avslutades
som SOÄ i SL Birkeneland.

Ceremonin i lunden genomfördes på ett mycket stämningsfullt, värdigt och
minnesfullt sätt. Det är andra gången och den tredje brodern i logen som
tilldelas detta tecken, de två tidigare är OÄ Börje Svensson och framlidne
brodern Simon Hellman dessa två har varit med sedan logen bildades 1956.
Då dessa tilldelades tecknen den 3 februari 2006 var det enligt RSÄÄ Björn
Cederberg första gången som två Jubelveterantecken delas ut samtidigt i Sverige. Vad som är extra roligt och kanske unikt är att Jubelveteran Börje Svensson denna afton flankerar broder Signar som ljusbärare och båda
gentlemännen är i god vigör fastän de har passerat 80 år bägge två.

Det är säkert många som träffat br Henry i något sammanhang då han
varit engagerad i mycket av det som rör Druid-Orden. För sitt engagemang
och trogna arbete för orden så tilldelades han Förtjänsttecknet 1998 och
utsågs till Hedersdruid 2009.
Vi var ovanligt många brr som hade samlats denna speciella kväll. Det är
ju inte så ofta en loge kan ståta med jubelveterantecken utdelning. Ett antal Brr från Logerna Aldebaran och Orion i Umeå hade anslutit trots en
resa i snö och mörker på 13 mil enkel väg. Även SL Nordanland var representerade då SSkm Leif Jaldeby logen Mercur i Piteå fick lift till Lycksele av
RSMÄ Dag Wikman. SL Birkenelands ämbetsmän var självklart samlade
för att delta i teckenutdelningen.

Broder Signar Ståhle kom med i logen den 20 november 1961, berättade i
sitt tal lite om logens historia och flyttningarna mellan olika lokaler i Kalix
innan Grytnäs herrgård införskaffades och byggnadsföreningen bildades.
Broder Signar påtalade om betydelsen för logen och bröderna att ha en fast
punkt och lokal där man inte behöver städa undan allt mellan mötena.
Under åren har Signar varit en mycket upptagen affärsman och byggt upp
en idag ansenlig bilfirma, men han har hunnit vara Iv under åren 19681970 och därefter suttit HB under många perioder. När det gäller införskaffandet av inventarier till logelokalen och herrgården har broder Signar
gjort betydande insatser där även hustrun Gunborg också varit behjälplig,
då tänker jag främst på de vackra stolarna till den nya lunden som togs i
bruk 2006.

Det var nog många med mig som kunde ana en liten tår i br Henrys ögonvrå under ritualen ett betyg gott som något över utförandet.
Efter mötet så samlades bröderna för sedvanlig efterloge och måltid med
många tal, historier och inte minst Br Henrys eget tacktal där han redogjorde för och berättade en del av sina upplevelser inom Orden och hur
han som ung bokhållare anlände till Lycksele och möttes på järnvägsstationen av Rune Östberg som några år senare blev hans fadder och ledsagare in i det Druidiska livet. Men som alla kvällar så hade även denna ett
slut och brr återvände till sina boningar med ett nytt vackert minne att
bevara i den druidiska minnesbanken.

Jan-Erik Gustavsson, Skr.

Broder

Vi i logen Circius är stolta över att nu ha två jubelveteraner i vår loge, vi fick
ju uppleva denna högtid även för snart tre år sedan då en av logens grundare Lennart Berg erhöll jubelvetrantecknet.

Du vet väl att det finns
mycket information på vår hemsida.

Vid skrivdonet, Robin Grubbström SSkr

Gör gärna ett besök.

9

Nr 1 januari 2012

Svensk Druid-Tidning

Rekordinsamling till förmån för prostatacancerforskning!
TACK alla bröder som på olika sätt bidrog till höstens fina insamlingsresultat!
När vi i mitten av december summerade resultatet från vår centrala insamlingskampanj, uppgick de insamlade medlen till 140 315
kronor! Ett resultat som statistiskt innebär att nästan 40 procent av bröderna bidrog med en hundralapp och att det hänger 1 883 druidkalendrar på väggarna runt om i vårt rike.
De allra flesta grundloger låg just runt fyrtio procent, något som innebär att alla kalendrar i 50 grundloger ”fann sina hem”. Endast Ad
Astra rekvirerade fler kalendrar (dubbelt antal), medan fyra GL statistiskt hamnade under 10 procent. Sammantaget har vi med råge
klarat vårt delmål till årsskiftet om 500 000 kronor i utedelningsbara medel. Och eftersom vi har ytterligare 1½ år på oss tills vi under
Rm 2013 skall dela ut ett eller flera stipendier, kommer den summan att öka ytterligare.
För nu fortsätter ju de s.k. traditionella insamlingarna vid våra olika sammankomster; vid uppvaktningar; som minne efter avlidna
bröder; vid besök i annan loge eller som en spontan gåva. Dessutom räknar vi med att det blir någon form av central kampanj även
kommande höst. Om det då också blir med en ny kalender, är inte beslutat. Förslag på alternativa centrala kampanjupplägg - som bedöms kunna ge lika mycket i insamlade medel - mottas med tacksamhet. Och då snarast möjligt, så att vi får rejält med planeringstid
för en ny höstkampanj.
Under våren och sommaren kommer jag att intensifiera arbetet med att ta reda på var våra stipendier kan göra bäst nytta inom prostatacancerforskningen. I det arbetet vill vi gärna ha brödernas hjälp genom att få in tips på lämpliga kandidater. Ingen särskild blankett
behövs, utan en kort beskrivning över grunderna för förslaget jämte kontaktuppgifter till föreslagen stipendiat och till förslagsställaren
räcker gott. Förslagen kan insändas till Svenska Druid-Ordens Kansli, Västergatan 3A, 211 21 Malmö eller via e-post till
kansliet@druidorden.org. Eller direkt till mig via e-post: lars.grefmar@telia.com
Än en gång, stort tack för höstens insamlingsresultat!
Vi i Druid-Orden hoppas kunna göra skillnad för någon eller några prostatacancerforskare!
Lars Grefmar, Stipendiefondens handläggare

Motioner till
Riksmötet 2013

SL-OMRÅDEN
-PÅMINNELSE!

Kommande Riksmöte skall avhållas i augusti månad 2013 i Lund.

Storloger (SL) och grundloger (GL). Än finns det tid att yttra Er
över förslagen till ”nya” SL-områden.

Förslag (motioner) till Riksmöte kan (enl OL § 55)
väckas av Ordensledningen, Ordensrådet, Riksstorlogens utskott, ROÄ-graden, storloge, grundloge samt enskild broder.

Hur skall områdena se ut för att möta
framtiden och utveckla Orden ?
Hittills är det bara logerna Iris och Taliesin som framfört förslag
och synpunkter.

Förslag (motioner) skall enligt Ordenslagen
(OL) vara Ordensledningen tillhanda senast
den 1 november 2012.

Remisstiden för yttranden går ut den 1 mars 2012!!
Efter det datumet upphör möjligheterna att påverka de förslag
som skall behandlas av Ordensledningen.

Är förslag väckt av enskild broder skall det inlämnas till egen grundloge för vidarebefordran till
storlogen för behandling.

Yttranden och förslag välkomnas till:
rsma@druidorden.org

Malmö i januari 2012

Arbetsgruppen för SL-områden.

Göran Lundgren, RSSkr
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Logen Selene Trelleborg

40-årsjubileum
Bröder av alla grader inbjudes till högtidsloge
med damer, lördagen den 24 mars, Druidvillan i
Trelleborg

Mingel
3-rätters meny
& dans
Till priset av 300 kronor / person
Anmälan till Lv Anders Fors: 070-16 85 526
anders.fors1@qmail.com
Övernattningsmöjligheter finns på följande ställen
Bed & Breakfast:
Systrar & Bönor 0410-187 67
Cronia 0410-101 80
Hotel:
Horizont 0410-713 239

RM Golf 2012
Lördagen den 11 augusti inbjuder
Logen Nerevs till RM i golf för druider på
Nyköpings GK
Slaggolf, 18 hål med kanonstart
Även damtävling

Välkommen

?
lmtill
o
h
Välkommen
k
c
k i Sto
ö
s
e
b
På Logen Dair

Inspel 10 augusti till reducerat pris
Golfpartaj i druidisk anda fredag kväll
Boende till rabatterat pris
Mer information kommer under våren

Klara Östra Kyrkogata 8 i Stockholm

Reservera dagen redan nu!

Lv Christer Cardestrand, 08 673 68 60,
mobil 0705 69 88 22, e.post: cardestrand@telia.com

Tävlingskommittén
Logen Nerevs

23 jan. 		
20 febr		
19 mars

Eu, årsdag
D och Eu
Ämb. inst

Besökande bröder behöver ej ha
högtidsdräkt vid våra högtidsloger!
Välkomna
Ingvar Nyström ÄÄ
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STELLA POLARIS ÅRLIGA JULBORD Traditionsenligt hos Amici

Den 1 december 2011 besökte många bröder vår loge för att njuta av det
traditionella julbordet. I fjor var Kung Bore framme och satte stopp för
detta med massor av snö. Vi fick återigen njuta av de fina Luciasångerna
framförda av Trelleborgs Musikskolas tjejer under ledning av Bodil Nilsson. Lucia och hennes tärnor lyser upp tillvaron i den mörka decembernatten och deras underbara sånger värmde oss bröder och vi fick en
stämningsfull kväll med en god början på julfirandet.

Denna sena eftermiddag samlades vi i Villa Aquila i Kävlinge för att avhålla
vår traditionsenliga Julloge med damer, en specialskriven ritual, som vi är
ensamma om.

Stämningen och uppskattningen var stor och applådernas styrka och längd
var tydliga tecken för brödernas uppskattning. Som vanligt hade FU dukat
upp julbordet, vilket de närvarande bröderna lät sig väl smaka av.

Efter Jullogen var det så tid till ytterligare lite mingel innan vi bänkade oss
i matsalen, vackert uppdukad av damklubben. Ett fantastiskt hemlagat julbord stod och väntade på oss som det s.k. ”Kockagänget”. Ingvar Dahl, Sten
Holmquist och Håkan Jönsson låg bakom. De är bara helt otroliga, hade
jobbat hemma och sedan i många timmar denna lördag. Stort tack brr, vad
hade vi gjort utan Er, ÄÄ hade också bidragit med bl.a. kokt lax. Brr och
damer lät sig väl smaka av detta dignande bord och vår bartender br Kent
Remes hade dukat upp gott om dricka för allas smak.

Kvällen började i Lunden där ÄÄ Richard Åström önskade 53 närvarande
bröder välkomna. Vi hade under kvällen glädjen att ha besök av fyra recipiender som var speciellt inbjudna för att bekanta sig med bröderna. De
kommer sedan att recipiera den 28 december.
Under kvällen gratulerade MÄ Holger Sverin OÄ Anders Hansson som tidigare i år fyllt 50, Br Staffan Cederö som fyllt 60 samt Br Folke Dubell som
fyllt 70 och delade ut var sin uppsättning manschettknappar.
Efter fortsatt samvaro i Druidisk anda, letade sig bröderna åter hem med
stämningsfulla sånger i minnet.
Jag vill rikta ett stort tack till Lucia med tärnor, Bodil Nilsson och OÄ Göran
Jeppsson som gjorde kvällen stämningsfull.
Text: MÄ Holger Sverin. Bild: Br Jan Fridsten

Efter lite mingel med glögg för både chaufförer och övriga hade ÄÄ Christer
Persson glädjen att hälsa drygt 40 brr och damer välkomna i lunden. Det
är en ljusets fest och med mycket julmusik, som skall skapa en naturlig
julstämning för brr och damerna.

En liten paus lades in mellan julbord och julgröt a la br Istvan Kutas, den
danska modellen, Ris à la Malta. Under pausen spelade Samuel Hultén violin och br Martin Hovenberg visade bilder från det gångna logeåret.
När vi så till slut nådde fram till kaffet passade ÄÄ på att dela ut var sin
julklapp till damerna mot att han fick en kram av var och en. ”Kockagänget”, delar av FU med god hjälp av ytterligare brr röjde undan och diskade
undan, så vi slapp alltför mycket på söndagen.
Tack alla för en oförglömlig Julloge, vi skildes åt efter att ha önskat varandra En God Jul och Ett Gott Nytt År.
Text Ulf Lindström. Bild: Martin Hovenberg

Lilla Julafton hos
Logen Wirdar
Eubatmötet i december går i logen Wirdar
under namnet ”Lilla Julafton”. Mötet vilar
på en solid grund av tradition och beprövade inslag och årets möte var inget undantag. Vad sägs om:
Glögg vid ankomsten för de 65 bröder som
kom till den julsmyckade Druidgården. Möte
i lunden, med luciatåg som i år övats och drillats av Hanna Gerklev. Det blev mycket högtidligt och de unga deltagarna imponerade
med sång och versläsning. Två ostyriga tomte-

nissar lockade fram många leenden. Vid mötet framfördes hälsningar från
frånvarande bröderna Curt och Anders Sjöberg. Julbord med allt som kan begäras och lite till. Broder Gunnar Råsbrant framförde sin makabra tomtedikt,
till brödernas jubel. Broder Lars Oscarsson framförde likaledes traditionsenligt
den tonsatta ”Tomten” av Viktor Rydberg. Ett mycket stämningsmättat inslag.
Efterlogen med den traditionella paketauktionen, ledd för 25:e året av Broder
Claes-Bertil Boman. I vanlig ordning hotade han även denna gång med att detta
var sista gången han höll auktionen. Och i vanlig ordning möttes detta med
ljudliga protester från bröderna, så vi får hoppas att Br Claes-Bertil håller traditionen vid liv även nästa år.
Alla bröder gick nöjda hem i ruskvädret och såg fram mot 2012 års första
möte den 11 januari.
Rapportör Per Bergman
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Merlins tomte avtackades
efter 14 år.

Julfester hos Cynthus

ÄÄ Michael Lundström, Merlins nya tomte br. Anders Johnsson och
”tomte emeritus” MÄ Dennis Larsson.

Lördagen den 17 december var det dags för logen Merlin att fira sin traditionella ”Lilla julafton”. Kvällen inleddes med att 57 bröder samlades i Lunden.
Gästande bröder var brr. Jan och Fredrik Krysén från logen Stonehenge och br.
Peter Sunnanek från logen Allbota.
ÄÄ Michael Lundström hälsade alla välkomna och vi fick lyssna till ”Julotta” av Albert
Engström, som lästes av br. Lennart Håkansson. Därefter knackade Tomten på dörren och bjöd oss till glöggbordet sedan var det dags för Lv. Weine Holmberg att bjuda
oss till julbordet, som han tillsammans med Fu hade ”komponerat”. Under måltiden
sjöngs ett antal julsnapsvisor. Flera av bröderna bidrog till underhållningen på ett aktivt och roande sätt.

Den 8 december inleddes med traditionell jullunch för våra äldre bröder som inte så ofta har möjlighet att besöka våra möten på kvällstid.
Detta var fjärde året som Brödravårdsutskottet arrangerade lunchen
och den synes vara mycket uppskattad.
Till kvällens eubatmöte samlades 69 bröder och man kunde se i bröders ögon att förväntan var hög på det julbord som väntade i efterlogen.
Innan dess hade vi dock ett eubatmöte att delta i och ämbetsmannakåren bjöd oss in i Lunden. ÄÄ Pierre Ullmark hälsade tre Taliesinbröder
särskilt välkomna i gemenskapen. Julhälsningar hade in kommit från
när och fjärran och vi hoppas att vår ÄK varit flitig i julhälsningsarbetet
och återgäldat dessa så som sig bör. ÄÄ avslutade med att tillönska all
bröder närvarande och övriga en God Jul och Ett Gott Nytt År.

Vi fick höra dikten ”Läraren” av br. K-E Andersson, br. Rolf Johansson berättade en
historia om George W Bush och Tony Blair, MÄ Dennis Larsson läste en speciell ”Tomtedikt” och RSV Rolf Mattsson läste en betraktelse om de som var födda på 40-talet.
Br. Rolf lät också de olika borden tävla i konsten att hitta julmaträtter när bokstäverna
var omkastade. Segrande bord sju fick hämta vinster i baren!
Kvällens tack för maten framfördes av gästande br. Jan Krysén. Därefter tog ÄÄ ordet och
vände sig till den ”pensionerade” tomten MÄ Dennis Larsson. Han gick in i logen 1995
och året efter började han som tomte och höll på i 14 år! För denna insats fick han av ÄÄ
mottaga logen Merlins speciella ”tomte-exregalie” och belönades med applåder.
Efter pausen var det dags för Merlins lucia att göra entré. Det var i år br. Hans Sverlinger som blev krönt i vederbörlig ordning. Efter denna ceremoni blev det julklappsutdelning och dragning i lotterierna. Därefter fortsatte den trevliga samvaron en bra
stund innan det var dags att bege sig hemåt i den ljumma och blåsiga vinternatten.

Vår flitige logevärd uppmuntras med en orkidé

I efterlogen framträdde Ulricehamnsbygdens Lucia med följe som i år hade
manligt inslag av två Stalledrängar
som både förhöjde behållningen av
hela Luciatågen och fördjupade sången. Luciatåget rönte stor uppskattning
och deras insamlingbössor vandrade
runt bland bröderna och återkom till
sina bärare klart mer betydelsefulla.

Kvällens lotterivinster bestod av ett hav av blommor från Alexander Henriksson och hans verksamhet som blomstergrossist. 400 lotter hittade
lätt sina köpare och det var snarare så att fler bröder som vann är de som
inte vann.
Leg

KEA

Luciafest hos Derva
”Farbror Barbro” alias Dan Hellström en
juldikt som ledde till
en hel del skratt.

Eu-möte med Luciafest 13 december Luciakvällen
är en tradition som förpliktigar och traditioner ska
man vårda. 38 bröder och sex inbjudna damer
samlades för att avnjuta Länets lucia med tärnor
där det som vanligt slutade med att de efter sitt
framträdande ropades tillbaka in på scenen.

och spexade till det i en liten show. Vår organist Dan
Hellström hade kvällen till ära satt en liten extra
krydda på musiken i lunden denna kväll. Många av
bröderna hade nog lite svårt att hänga med i sångerna, dels för att skratten var nära, och att det kanske gick lite fort. Som slutlåt spelade han Pink Floyd
(Shine on you crazy diamond) Skön låt.

In kommer de tillbaka i ny mundering där de sjöng

Till kaffet senare på kvällen så läste vår egen
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Tyvärr så kan inte
alla traditioner infrias. Våran hastigt bortgångne broder Ingvar
Eriksson brukade alltid rappa sin sång ”Renen” med oss bröder som kör i bakgrunden. Det
saknar vi.
Maten inte så mycket att tala om, det är ju nära jul
så då får det väl bli julmat. I övrigt så hade alla en
trevlig kväll och vi ser fram mot nästa års Lucia.
Bosse Th
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Logen Carnacs
Lucia med Gås

Julsfesten hos Ossian

Hösten flyttar fram sina väderpositioner och
knuffar vintern framför sig, och helt plötsligt är
vi inne i årets sista månad, december, med allt
vad det innebär av jäkt och julstök, julbord
samt Luciafirande.
I november passerade vi en för oss här i Skåne
åtminstone, en matfestdag, nämligen ”Mårtensafton” som innebär möjligheten till matfest
med gåsen som huvudrätt. Av någon anledning
blev det inte ”Gåsmiddag” på det logemötet
som vi hade förväntat oss. Men så på detta logemöte, den 6 december, blev det extra festligt
med gåsmiddag istället för julbord.
Där ser vi vad förändrat väder kan ställa till med. Hur som helst blev det en
väldigt lyckad logekväll, inte minst för att vi fick se fyra tillresta Storlogeämbetsmän från Sunnanland samt Tj OÄ Håkan Håkansson från Logen Teutates
som gäster denna kväll, dessutom var vi ovanligt många Carnacbröder också.
I slutet av måltiden märktes det en viss spänning. Det ryktades att lucia med
tärnor skulle komma. Ljuset dämpades och sorlet tystnade. Sakta öppnades
dörren. In kom tre unga tjejer klädda i svart med röda ljus i handen. Många
bröder såg lite undrande ut. Tjejerna presenterade sig som Magdalena, Johanna
och Maria med marknadsföringsnamnet ”A Capella” och framförde sitt program av både traditionella Lucia- och julsånger på ett mycket proffsigt sätt.
Brödernas tack till FU för den delikata måltiden och den superba underhållningen framfördes av SOÄ Per-Arne Meijgren med ett tacktal som innehöll många superlativ för kvällens många positiva upplevelser. Så skildes vi
för denna gång som var Logen Carnacs sista samling 2011, ut i natten och
till en vardag som jäktar vidare mot jul- och nyårshelgerna, men ikväll
hade vi fått nya krafter att klara av vardagen med.

Förra årets julfest var mycket lyckad. Arrangörerna, LV Kent Larsson, ämbetsmän m.fl., anordnade därför även årets fest för bröder med damer en
fredagskväll för att så många som möjligt skulle kunna delta. Aftonen inleddes under gemytligt minglande i förrummet. Trettio damer och herrar
träffades, några för första gången i druidiska sammanhang.
Flera bord dignande av diverse läckerheter. Långbordet var vackert dukat och
försett med ett alldeles nytt sånghäfte. Två av damerna hade valt att fira sina
födelsedagar i vårt sällskap och det bevisar väl vilken dragningskraft druidismen har. Lotterier fanns. Den traditionella misteln som Br Rune Gunnarsson
skänkt från sin trädgård vanns av Br Karl-Erik Lundín.. Även andra trevliga
priser lottades ut. ÄÄ Rolf Seger med hustru Ingrid tog hem tävlingen med de
klurigt felstavade yrkena som M Christer Davidsson satt ihop.
Logen Ossians ”hovfotograf” Mickael Gustafsson har tillsammans med historikern Dick Harrisson gett ut ett praktverk ”Upplev Sveriges historia”. Br Mikael visade ett bildspel till musik med några av de fantastiska bilderna ur boken. Vi var
mycket imponerade och Br Mikael bjöd på en förlängd bildvisning där han visade
fler bilder ur boken och kommenterade bilderna på sitt synnerligen kunniga och
trevliga vis. Boken rekommenderas, den innehåller bilder från hela Sverige.
Logekvällar avslutas med pilkastning där första pris är en vinflaska. Även denna
kväll avslutades på detta sätt. Utanför dörrarna rasande stormen och släckte
ljuset i halva byn så när vi nästan var klara med damernas omgång fisk den
avslutas i skenet av ficklampor och stearinljus men det gick det också.
En mycket trevlig kväll! Tack alla ni som donat och fixat och Tack alla ni
som kom dit!
Rickard J text och Mikael Gustafsson bild.

Henry Hurles Glöggafton med damer
Traditionensenligt avslutades höstens logearbete
med glöggafton med damer. Ett sjuttiotal bröder
och damer hade mött upp för att inmundiga en
jultallrik som några matlagningsglada bröder fixat i ordning i köket.
Som inledning på den kulinariska efterlogen bjöds på
glögg med tillbehör plus pepparkakor med ädelost.

Självservering gällde för glöggen, medan den efterföljande jultallriken bars fram av tjänstvilliga bröder.
När det gällde drycker, kunde bordsvärdarna berätta
att allas önskemål nog kunde uppfyllas denna gång.
Bordsvärdarna hade sedan ett styvt jobb med att
bära fram beställt dryckjom. Kaffe med två sorters
mastiga kaffebröd avslutade måltiden.
Skymningsbröderna under Leif Hesselgrens ledning underhöll med allt ifrån snapsvisor till de
välbekanta julsångerna. Trots logens ostämda
piano, blev det en trivsam underhållning. Kanske idé att inköpa ett digitalt piano?
Uppdraget att tacka för maten gick som vanligt till
damklubbens ordförande Barbro Holmberg som
lovordade den goda och trevliga glöggaftonen.
ÄÄ Gunnar Ek passade på att gratulera två bröder som fyllt år. I Lunden fick broder Claes Wil-
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helmsson motta ett standar för uppnådda 50 år.
Broder Pekka Raninen fick, istället för blommor
för uppnådda 75, ett gåvobevis på insatta pengar
till kampen mot prostatacancer.
Bo Asp, text och foto.
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Teutates Julloge med damer och
andra gäster

Fingals Tomteloge med
kyrkobesök

Många har säkert hört talas om ”Ekumeniska gudstjänster”, men har någon hört talas om ett ”Ekumeniskt logemöte”. Inte det? Precis vad jag misstänkte! Även om jag inte helt korrekt använder ordet ”ekumenisk” så kan
kvällens julloge beskrivas som en sådan. Genom ett litet misstag hade logelokalen blivit dubbelbokad av vår loge och logen Carl Gustaf av Wänskapsbröderna. De båda logevärdarna fattade ett beslut om att föreslå sina
loger ett symboliskt julsamarbete, vilket också godkändes.

I år deltog 70-talet brr med resp. Inledningen var som vanligt, med stämningsfull julmusik i Hörby Kyrka som vår organist br Bengt Ekstrand ledde,
på ett professionellt och trevligt sätt. Han ackompanjerades av basist Bengt
Carlsson och kvällens solister Anitha Servin, John-Eric Ohlsson samt Jan
Davidsson. Vår egen eminenta Fingalkör framförde kända julstycken.

Jullogen startar som ett vanligt Eubatmöte. Br Organist berättade om hur
den välkända julsången ”Stilla natt” tillkommit och spelade sedan sången
i en version på keltiska med Enya. Därefter var det dags att övergå till den
speciella julritualen. ÄÄ bad Br Marskalk att hämta våra egna damer och
gästerna samt att leda dessa in i Lunden
Vilken trevlig syn det var att, efter våra damers, Wänskapsbrödernas och
gästernas inträdande, skåda ut över en fylld Lund. Sammanlagt var vi nu
ett 60-tal personer i Lunden. Visst önskar man att det var så många närvarande vid varje logemöte?
Logemötet fortsatte med att följa vår julritual men idag även med inslag från
Wänskapsbröderna. Dessa har som tradition att vid sin julloge ha ett Luciatåg, vilket de nu inbjöd även oss i Teutates ikväll. Lucia med tärnor sjunger i
kören ”Ton-Åringarna” som under många är stöttats av Wänskapsbröderna.

Br Conny Ekström läste Tomten av Viktor Rydeberg. Älvdalsskolans åk 6, under
ledning av Jennie Haglund stod för luciatåget. En fin tradition som vi verkligen
hoppas på att den lever vidare. Efter de suveräna framföranden önskade Fingalkören och musikanterna åhörarna en God Jul och ett Gott Nytt År. Br Håkan Emmertz förlänade de kvinnliga aktörerna med var sin ros och ett tack till samtliga
aktörer. En bukett blommor överräcktes till kyrkvaktmästare Ingrid Eriksson
som alltid välvilligt ställer med att öppna kyrkan vid Fingals arrangemang.
Efter detta blev det en promenad från kyrkan till Folkets hus där Fingalbrr
med damer kunde avnjuta ett dignade julbord. Brr Henric Falkenberg och
Bertil Olsson underhöll med julvisor och Lv Christer Andersson välkomnade alla med ett traditionellt och hemlagat julbord.
Så var det dags för Tomteritualen, fjolårstomten br Karl-Erik Lidström
överlämnade tomteklädseln med tillbehör till den nye årstomten, br Christer Lindblad vars huvuduppgift är bl a att ta hand om julklappslotteriet med
skänkta priser från Lv CA. Det hela inbringade 4000:-.
Våra nyintagna brr Johan Elmqvist och Jonas Strid fram framförde på gitarr både
egna och andra kända låtar. Ett trevligt och uppskattat inslag som vi hoppas kan
återkomma. ÄÄ Ola Lundh tackade för maten och riktade ett speciellt tack till Lv.
Ett tack framfördes även till våra musiker och till Anna-Greta och Irene för all
hjälp med maten. Avslutningsvis önskades alla En God Jul och Ett Gott Nytt ÅR!
En jubilar fanns med oss denna kväll, br Stefan Månsson som nyss fyllt sextio
år, gratulerades med sång och en flaska vin. En av våra nya brr, Magnus Jacobsson med hustru Christina, var med för första gången och det var inte vilken dag
som helst för dem, de passade nämligen på att fira sin 25-åriga bröllopsdag. ÄÄ
Ola Lundh framfördes sina gratulationer och överräckte en flaska vin till dem.
Christer Lindblad/Gert Nilsson

Det var många med ”kurrande” magar som kom ut i ljuset efter den fina
upplevelsen inne i Lunden och horderna anföll med glada tillrop julbordet.
Det var, som en kamrat till mig brukar säga, ”gott, homogent och närande”.
Ingen går ju hungrig från ett julbord. Tack Br Logevärd jämte hustru och övriga medhjälpare för detta.
Även en aldrig så trevlig kväll har sitt slut. Tänk att ett fel kan få ett så bra
slut. Man önskar att så kunde ske i många andra sammanhang. Kvällen
bjöd även på ett gränsöverskridande broderskap mellan två loger från olika
ordenssällskap. Är inte det ett tecken på sant broderskap?
Ett stort tack till alla som gjorde denna julloge extra minnesvärd och än en gång
tack bröder i Wänskapsbrödernas loge Carl Gustaf för en oförglömlig kväll.
Lars-Erik Blank
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Eu-möte med luciatåg hos Merkur Belenos, Julloge med damer

Torsdagen den 8 december var de så dags för årets sista möte och traditionsenligt bjöds vi på ett dignande julbord komponerat av vår nye broder Tommy
Eriksson, som även ser till att vi får mat till alla våra möten.
Under middagen fick vi besök av lucian, hennes tärnor samt stjärngossar från
Piteå Ungdomskör, också en tradition sen många år. Man blir lika förundrad
varje gång, så oerhört duktiga dessa ungdomar är. Höll på glömma mötet som
så vanligt sköttes mycket bra av vår tjänstemannakår. 76 bröder var närvarande.
Efter middag och lucia fortsatte kvällen med kaffe och kaka nere i baren
Text och foto Lorenz Ökvist

Polaris, Eu OÄ-afton med julbuffé

Vilken trevlig kväll! Vi var drygt 80 personer som samlades i förrummet till Lunden. Det fanns absolut ingen möjlighet att hälsa på alla, men det blev ett väldigt
omfamnande med dem som stod närmast. Sorlet var nästan öronbedövande och
logens M Br Sven Hammar fick dunka med sin stav upprepade gånger för att göra
gästerna uppmärksamma på att det var dags att tåga in i Lunden. Bröderna tågade in först och därefter damerna. Under intåget spelade våra duktiga musiker
Br Roland Thalén på violin och Br Jan Bergström på gitarr en melodi ur Rosamunda av Schubert. Logens ÄÄ Br Björn Malmberg hälsade alla välkomna och
därefter genomfördes Jullogen ritualenligt. Samtliga ämbetsmän uppläste sina
verser med stor känsla och inlevelse. Även damerna tycktes tillägna sig den stämningsfulla atmosfären i Lunden och ta till sig alla vackra visdomsord som lästes
upp. Jullogen avslutades av ÄÄ som önskade alla en God Jul och ett Gott Nytt År.
Innan middagen höll logevärden Lars Göransson ett underhållande tal till
kvinnan och kunde konstatera att trots alla egendomliga egenheter vi män
anser att kvinnor har så skulle vi alla inte finnas till utan dem.
Under middagen underhöll en av Logen Belenos musikstipendiater, varje år delar vi ut
ett musikstipendium till unga musiker. I år
har detta musikstipendium delats ut till Simon Wefer, för hans färdigheter på klarinett, och till Henrik Wiman, för hans
talanger på slagverk. Båda har medverkat i
Uppsalas Musikskolas konsertverksamhet.
Tyvärr var Henrik Wiman förhindrad att
delta under kvällen. Simon hade i stället
sällskap av Joakim Bagge på piano, även
han från Uppsalas Musikskola. De inledde med att gemensamt spela ett par
evergreens, varvid flera bröder inte kunde sitta still utan bjöd upp sina respektive bordsdamer till dans. Därefter spelade de några vackra solostycken av mer
seriös karaktär och fick uppskattande applåder, bravorop och glada busvisslingar för sina framträdanden från publiken.
Damernas sammankallande, Birgitta Ronnestål, tackade bröderna för vad
damerna hade fått vara med om under kvällen och meddelade att från och
med nästa år kommer Charlotta Bergman, som är Br Arne Wessners dam,
att ta över ansvaret för Damernas.

Vintern har äntligen kommit till Kiruna, det är riktigt snöigt och blåsigt
utanför fönstren till vår logegård. Traditionellt har vi i logen Polaris OÄar på
alla ämbetsmannaposter, så även denna gång.

Så småningom började många bryta upp. En ny runda av omfamningar satte igång och stämningen var på topp då alla skildes åt. Rika av kvällens upplevelser vandrade vi leende hem i den svarta och småregniga decembernatten.
Vid pennan Leif Cassinger

Rutinerade som de är genomfördes mötet med stil och elegans. På efterlogen blev det hemmagjord julbuffé som vår eminente matmor Lillemor
trixat fram, ja ni vet skinka, lax Janssonsfrestelse och mycket mycket mer.

Bröder Druider!

En och annan historia revs även av under kvällens lopp. För att vara en onsdag där många ska jobba dagen därpå, blev kvällen sen, men tillslut halades
den druidiska flaggan, lamporna släcktes och stearinljusen blåstes ut därefter begav sig bröderna ut i vintermörkret för att åka till hemmets lugna vrå.

Annonsera i Svensk Druid-Tidning

Text Anders Salomonsson. Foto Kenneth Paulsson
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Sefirs julbord
Ett dygn efter Lucia-natten var det dags för bröderna att samlas till sitt traditionella Eubat- möte med påföljande julbord i efterlogen.

Julbord med damer
hos Cernunnos

Administrativa göranden föranledde att en förkortad Druidstämma fick inleda detta möte, vilket därefter strax övergick till ett sedvanligt Eubatmöte.
Som oftast löpte allt enligt de rituella grunderna, men den tidigare traditionen med ego-föredrag startade på nytt under punkten Ideellt. Denna gång
var det Broder Carl Kohrtz som informerade om sitt liv och sin yrkesbana.
Han är visserligen ganska ny i Logen Sefir, men har hunnit med en hel del
annat. Detta informerade han lågmält och blygsamt om.
Dessförinnan hade sju gäster från norska Loger presenterat sig och uppvaktat Logen Sefir. Det var två från Logen Ram i Sarpsborg, samt fem från
Logen Uxello i Halden. En av dessa informerade mig om att Uxello betyder
”fästning” på keltiska. Envar som har besökt Halden i Norge förstår varför
Logen där valt detta namn. Fästningen, där det sägs att Karl XII med en
knapp blev skjuten av sina egna, ligger på en höjd, väl synlig från centrum, och vakar över staden.
I Efterlogen var sedan det dignande julbordet uppdukat, och
där saknades ingenting som
hör julbordet till. Under den
ideella punkten där informerade broder Nicklas Nordholm
oss om tomtefigurens bakgrund och historia, vilket säkert gav många en fördjupad
syn på denne rödklädde och
orakade säsongsarbetare.
Vid pennan E.P.

Bröder med damer samlades i baren för kvällens julfest. Bröderna tågade
in i lunden. Damerna blev kvar i baren och bekantade sig med varandra.
ÄÄ Tommy Hägg hälsade bröderna välkomna till årets sista möte. Med tanke på
att julbord med damer väntade blev mötet kort. ÄÄ gratulerade broder Kennet
Aarenstrup till Kapitelgraden och broder Anders Andersson till Druidgraden.
Efterlogen med damer blev en stämningsfull fest med ett fint julbord, julsånger
sjöngs. Toppen på det hela blev när Höganäs Lucia med tärnor under ledning av
Etel Sjöberg anlände och gav med sång och musik en härlig julstämning.
Logens båda trotjänare Barbro och Gerti uppvaktades med blomster för all
hjälp under året och önskades God Jul. Efter en trevlig kväll gav sig deltagarna hem mätta och belåtena till både kropp och själ.
Vid pennan Kaj Jönsson.

Julbord & Lucia hos Belisama

Denna kväll hölls traditionsenligt logens julbord med besök av Vänersborgs lucia som förgyllde kvällen med skön sång som sig bör.
Vid pennan A. Hjalmarsson och H. Ekman

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

Beltains julbord med damer

Årets julloge byttes mot enbart ett julbord med damer. Stökigheterna i och
kring lunden gjorde att vi insåg att bjuda in damer var dömt att misslyckas,
synd tyckte många, och då främst de som upplevt den stämningsfulla atmosfären vid tidigare tillfällen. Julbordet däremot dignade av läckerheter
och snart nog var smolket i bägaren utbytt mot mera stämningshöjande
innehåll. Maten lovprisades från alla håll och alla fann med säkerhet sin
favorit. När kvällen började lida mot sitt slut såg både herrar och damer
välmående ut och gick nu mot den stundande helegen.
För bröderna i Beltain återstod dock en viktig del i det druidiska arbetet
innan året kunde summeras och det var besöket hos änkor, sjuka bröder
samt hädangångna bröders gravar men en liten blomma.
Sammanfattningsvis har höstens arbete genomsyrats av E F E.
Text & Fotot: Börje Eriksson
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Avalons Julmiddag med teckenutdelning

Eubat-möte, Julbord och Lucia
hos Excalibur

Terminsavslutning med julmiddag. 43 bröder frossande i alla de läckerheter som trängdes på julbordet. Förmodligen var det närmare 44 bröder
som så småningom lämnade Druidgården framåt natten. Åtminstone om
man räknar den sammanlagda viktökningen efter middagen. Gott var det.

Terminsavslutning. Så kändes det när 30 brr (varav somliga från logerna
Cynthus och Taliesin) samlades för årets sista möte.

Dessförinnan hade varm glögg värmt upp alla vid ankomsten och skapat
en luktförnimmelse av den kommande högtiden. Att undgå en jul i antågande var svårt. ÄÄ Jan Isaksson gjorde sitt för att påminna oss genom att
läsa dikten ”Tomten” av Viktor Rydberg. Den snälla versionen.

Att vara en trogen besökare på Logen Avalons möten betalar sig. Trohetstecken, i form av vackra kavajmärken, delades ut till bröderna Michael
Håkansson, Tommy Almkvist, Sven Jardevi, Olle Ring, Staffan
Käll, Bengt Adolfsson, och Thomas Petersson, för minst 100 bevistade
möten. Samt till Jan Nordström och Ulf Andersson för närvaro på hela
200 möten.
När väl all delikat julmat förflyttats från julbord och tallrikar till brödernas
inre, var det dags för kvällens ideella inslag. Broder Per Andersen, med
gedigna kunskaper om mat och dryck, gav oss glöggens intressanta historiska bakgrund och redogjorde för dagens utbud av dessa traditionella
varma drycker. Medhavda studieobjekt, i form av fyra flaskor glögg av varierande innehåll, skänkte han dessutom generöst till kvällens lotteri, något som genererade hela Kr 1.660 kr till Logen Avalon.
Ytterligare en vinflaska, Avalons Jubileumsvin, fann en mottagare. ÄÄ Jan Isaksson gratulerade broder Niclas Johannesson till en nyligen uppnådd 40-årsdag.
Alf Carlsson

Ingen verkade allvarligt störd av att mötet avklarades lite snabbare än vanligt, ty tanken på det julbord som vankades fick snålvattnet att börja rinna
till i gommen på mer än en hungrande broder.
I efterlogen fick vi tillfälle att se en helt ny sida av vår ÄÄ Thomas Bergström! Ty
vem kunde ana att smått sadistiska anlag kunde dväljas bak denna sympatiska
fysionomi? Hur ska man annars tolka den synbarliga förtjusning med vilken han
beskrev avrättningen av en hoper stackars oskyldiga små varelser? Dikten han
läste verkade vara ett mellanting av Viktor Rydbergs Tomten och Agatha Christies
10 små negerpojkar, där tomtarna en efter en gick det rysligaste öde till mötes.

Lite senare kom kvällens clou: Lucia. Från Molla-Vesene, några mil utanför
Borås, hade en förtjusande trupp infunnit sig. Lite nervöst var det kanske
att sjunga inför 30 allvarliga (far)bröder, alla iförda kostym och slips och
utan vare sig jeans med gällivarehäng eller balaklavaluvor.
Men sången uppskattades, inte minst den sista, Mössens julafton, där alla
mössen (kanske) klarar sig. I motsats alltså till hur det gick för de stackars
tomtarna. Och uppskattningen tog sig ett pekuniärt uttryck när insamlingshatten gick laget runt.
När bröderna lite senare gick ut i vinternatten kunde de konstatera att stjärnan
ännu inte verkade ha tänts över Betlehem, än mindre över Borås med omnejd.
Uno Axelsson

Julloge med damer hos Dair

Efter mötet intog bröder, damer och gäster plats i Kyrksalen för att avnjuta
kvällens stora begivenhet, luciatåget med deltagare från S.t Eriks gymnasiums musikklasser. Sångerna framfördes till ackompanjemang av piano
varvid Lucian och flera av tärnorna gjorde förnämliga soloframträdanden.
Vår eminente logevärden svarade som vanligt för ett storartat middagsarrangemang och såg till att aftonen framskred under ständigt stigande stämning.
Varje bord fick i uppgift att välja en visa ur vårt sånghäfte och framföra den
efter bästa förmåga. En del var mer än godkända och flera av borden visade
sig ha sångbegåvningar av förvånansvärt god klass och belönades därför
med stormande applåder.
Många fina vinster stod på spel i kvällens lotteridragning. En av damerna vann
högsta vinsten och hade dessutom turen att ha rätt lottnummer ytterligare fem
gånger. Det märkliga var att hennes man var den som förrättade dragningen,
men vår ständigt närvarande och självutnämnde notarius publicus, MÄ Anders Engström, intygade att allt gått rätt till.

Det var med stora förväntningar som ganska många bröder, med eller utan
damer, hade samlats till årets sista möte. ÄÄ Ingvar Nyström hälsade alla varmt
välkomna innan bröderna drog sig tillbaka för ett förkortat Eu-möte. Undertiden togs våra damer och gäster väl om hand av vår Lv Christer Cardestrand.

Tiden går fort i trevligt sällskap och kvällen var ganska sen när vi började dra
oss hemåt efter en trivsam och mycket underhållande Dairsammankomst.
Bakom pennan Erik Burtus som också tagit bilden.
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Stonehenge
Årsdag med reception
Seniorernas
jullunch hos Alir
Måndagen den 5 december träffades våra seniorer i Odd-Fellow lokalen för att inmundiga julens läckerheter. 27 bröder kom, vilket är 80%
av de som är berättigade.
Redan på måndagsmorgonen var Johnny S och Lars
Erik Pettersson och inhandlade allt som skulle dukas fram på julbordet. Lite senare kom den övriga
kökspersonalen som behövs för att allt skall fungera.
Potatisskalarna Lars Persson och Karl Axel Dahl. Leif
Nylund svarar för att den gravade och rökta fisken
kommer på faten. Köttbullarna och prinskorvarnas
kung är Bengt Larsson. Björn Österberg är nybörjare
och fick han gå i ”lärskola” till nästa år. Över oss alla
vakade Anders Lindkvist, som ”gammal” restaurangchef och såg till att allt fungerade.

Många förväntansfulla bröder anlände till Ordenshuset för denna högtidliga reception av inte
mindre än 13 blivande Eubater. Detta är rekord
i logens historia.

Åge Lernholts såg till att Magnus Rehn, som kom
i rullstol, fick sin ”lille” som han önskade. Stig
Frånlund hämtade Per Gösta Jernberg hemma i
bostaden då han har lite svårt att gå.
Underhållningen utgjordes av Eva och Erik Björk
som framförde julsånger. Eva på pianot och Erik på
sin gitarr. Vilken proffsig duo. Vi, seniorer, tackar
dem för den glädjestund de gav oss och fick varsin
chokladask att lägga under julgranen.

Nyinvigda Eubater: Heinz-Otto Bootz, Karl-Erik
Eriksson, Mats Henriksson, Lennart Norrgren,
Björn Sjöberg, Per Stáhre, Kenni Stjärna, Peter
Wendell, Christian Åfeldt, Stefan Wästerlid,
Ola Kajrup, Lars Lindvall, Jonas Nilsson

Recipienderna hade alla blivit noga prövade och
utvalda enligt Halmstadsmodellen, allt för att
säkerställa den höga kvalitet som vi hittills haft
genom åren på våra nytillkomna bröder.
60 frackklädda bröder anlände, och kvällen till
ära så hade även RSOÄ Sven-Holger Johansson infunnit sig för att närvara denna speciella kväll.
Ja, ni som läser detta ser att det är många bröder
som ställer upp och jobbar.
Text o bilder Johnny S Andersson

För att genomföra receptionen på ett värdigt och
högtidligt sätt delades ritualen upp i två akter och
specialarrangemanget genomfördes med bravur.

Efter genomförd
receptionen delade SÄÄ Owe
Finnhult ut Veterantecken till Brr
Bertil Johansson, Lennart
Persson och
Benny Ronnelin. Stjärntecken delades ut till Br Jan
Krysén. Br Lars R Johansson
läste ”Ett källsprång” av Rolf
Mörke, som ideellt inslag.
När alla bröder intagit sina platser i matsalen serverade Fu en
utsökt måltid. Som en årsdag med reception anbefaller så haglar talen från alla håll och kanter. Sammanfattningsvis så framstår alla kvällens talare
som stora talanger i talets ädla konst både med
tanke djup och kvalitet.
En afton som denna har alltid en tendens att bli
sen och efter brödramåltiden avslutades kvällen
(läs natten) med ett sista kort avsked för kvällen i
baren före hemgång. Men alla kunde vi nu konstatera att vi är inte mindre än 120 aktiva bröder i
logen Stonehenge, ett gott tecken för framtiden.
Vid pennan, Mats Ericsson

NYA ÄMBETSMÄN
i Storlogerna & Grundlogerna
Under våren kommer en del Stor- och Grundloger att skifta ämbetsmän.
Passa på tillfället och presentera de nya ämbetsmännen i Svensk Druid-Tidning.
För att få viss samstämmighet vill vi att foton innehåller:
Endast de nyinstallerade ämbetsmännen, ej HB mm!
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Logen Doru & Välgörenheten
En viktig händelse som inträffade för exakt ett år sedan, var att vi tilldelades ett nytt fadderbarn, Rose Odoom då tre år gammal boende i Osae
Krodua i Ghana, västafrika. Det är via Hoppets Stjärna som vi stöder lilla
Rose. Vårt förra fadderbarn kommer från samma by och heter Cristian
Banaflo nu på sitt 14 år och vi har varit faddrar sedan 2003. I dag klarar
han sin skolgång själv och tack vare vårt stöd har han nu kvalificerat sig för
fortsatta studier.
Drygt en timmes bilväg från Ghanas huvudstad Accra ligger Osae Krodua,
en liten jordbruksbygd med knappt 3 000 invånare. Här stöder Hoppets
Stjärna en förskola med 170 barn mellan två och tio år. Förskolan är en
förutsättning för att barnen senare ska få börja i grundskolan eftersom
man i Ghana måste kunna engelska för att få börja i grundskolan. Barnen
behöver också kunna läsa och räkna hjälpligt. På Hoppets Stjärnas förskola får barnen, utöver de nödvändiga förskolekunskaperna, också leka,
vila och äta skollunch. För många är maten i skolan dagens enda måltid.
För 200 kr i månaden ges Rose möjlighet att gå i förskola och för att senare uppfylla de krav som ställs för att komma in i grundskolan. Lilla Rose
slipper, tack vare vårt stöd, delta fullt ut i familjens arbete och försörjning,
barnens uppgift är annars att hämta vatten från brunnen som ligger någon
km bort. Tilläggas skall att alla i byn måste hämta sitt vatten, ingen har
eget vatten indraget i huset/hyddan. Logen skickar också extra bidrag vid
bemärkelsedagar. Cristian fick under sin tid som fadderbarn förutom
pengar även presenter som t.ex. en fotboll och en svensk fotbollströja. Rose
fick ett extra penningbidrag på sin 4 årsdag den 12 september 2011.
Det är rörande att se dessa små i förskolan kämpa med krita och slitna
griffeltavlor, pennor används först i grundskolan. På skoldagens början levererar stolta mödrar sina barn hela och rena men vid skodagens slut påminner de mest om små mjölnare. För vad skall man göra när man är
liten och skriver fel, då måste handen eller underarmen användas som
radergummi. Om det sen kliar lite här och där vilket är naturligt, då sprids
den vita kritan överallt på kroppen.

Just nu råder akut vattenbrist i området, det har inte regnat på flera månader och det blir allt svårare att få tag i dricksvatten. Skolans stora vattencistern är tömd och allt dricksvatten och vatten för matlagning måste nu
köpas in. Det går att få tag i rent vatten från Accra. På lång sikt planerar
skolan att borra en brunn, de skulle då få bättre kvalité på sitt dricksvatten
men också bli mindre beroende av att det regnar regelbundet.
Tack vare våra bidrag och många andras så blir skolans status högre och
drar till sig även inhemska investeringar. Det är imponerande vad vårt lilla
bidrag och insats kan åstadkomma i denna region. Känslan att kunna hjälpa någon behövande är alltid angenäm och kan därför rekommenderas.
Vid pennan, Bengt-Olof Näslund

SVENSKA BIRGITTA-RIKSSTORLOGEN
Ämbetskollegiet 2011-2014

Birgitta-Logens 6:e ordinarie Riksmöte 29-30 oktober 2011 avhölls på Druidgården i Umeå med Logen
Mona som värdloge. Vid riksmötet deltog observatörer
och delegater från samtliga 15 grundloger, BirgittaStorlogerna, Höga Rådet samt två observatörer från
Den Norske Birgitta-Riksstorlosje, 72 motioner behandlades varav de flesta avsåg förändringar i BirgittaLogens grundlag:
En ny grundlogegrad inrättas, Gyllene Triangel-Graden. Denna kommer att tilldelas grundlogens ämbetssystrar efter två hela ämbetsperioder. Första
tilldelningen sker hösten 2012 av Birgitta-Storlogen.
En tredje storloge skall införas, tidigast 2013. Grundlogerna är idag organiserade i två Birgitta-Storloger,
Norra Kronan med fem grundloger och Södra Kronan med tio grundloger. Birgitta-Storlogerna lyder
under den Svenska Birgitta-Riksstorlogen.
Christina Hyttfors, Hst L O S
Hst Uppl S Carina Hansson, logen Epona, Gällivare Hst L S SekrMona Holmström, logen Mona, Umeå
Hst L O S Christina Hyttfors, logen Astrea, Ljungby Hst L S KassBerit Andersson, logen Ceres, Ulricehamn
Hst L V O SPia Elofsson, logen Aureola, Hässleholm Hst L S CerKarin Palmhed, logen Epona, Gällivare
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LANDET RUNT
tionsklubban. Vi fick med oss hem både det vi behövde och det som vi råkade ropa in av misstag.

1 Logen Ad Astra, Malmö
Efter Eu-mötet i Lunden. Tågade 35 Bröder in i matsalen under högljut
sjungande ”Här kommer manna, skånska manna det ser ni väl…” När
den välsmakande maten var avklarad och kaffet serverades, var det så
dags att höra ett intressant föredrag om en fantastisk cykelfärd genom ett
sommar fagert Sverige.
Det var Ann Kalla, en vältränad ung
dam på 69 år, med ett par maratonlopp bakom sig. Nu ville hon berätta för oss om sitt livs cykellopp
på ca 170 mil genom Sverige.

Efter en härlig kväll tog vi farväl av varandra och släpade iväg med våra
inropade alster.
Rolf

8 Logen Wirdar, Ljungby
Bardgradgivning
I den mörka novemberkvällen samlades 45 bröder i Druidgårdens ljus och
värme för att välkomna sju bröder i bardgraden.

Äventyret startade i Åmsele den 27
juli. För att klara tiden måste Ann
trampa ca 10-12 mil om dagen.
Hon planerade att vara framme i
Höör omkring den 15 augusti. Hon
cyklar för Hjärt- och Lungsjukas
Föreningar med en stor flagga fastspänd på pakethållaren med föreningens emblem på. Många följde
hennes färd och hon träffade även
många föreningsmedlemmar.
Under föredragets gång, ackompanjerade våra eminenta musiker med
låtar från de olika landskapen som
passerades. Det var polskor, och andra folkmusiklåtar som Anns make
Milos Kalla och Kjell Olsson med
bravur spelade. Cykeln som Ann trampade, var en sjuväxlad Skeppshult
med packning både fram och bak. Inget problem, varken med packningen
eller de många ensamma milen på dåliga grusvägar. Utan några som helst
incidenter, inte ens en punktering hände på den långa färden. Lycklig och
förmodligen en aning trött, anlände Ann till Höör, nitton dagar efter starten
i Åmsele. Hela släkten och många vänner välkomnade henne.
Bröderna hade många frågor, dels om hon drabbats av några skador,
kanske lite ont i rumpan. Men nej, det hade hon inte fått. På frågan, om
hon skulle göra om cykelfärden blev svaret, troligen inte. Bröderna var så
klart mycket imponerade av Anns prestation och MÄ Uno Jönsson, överlämnade en bukett blommor som tack för ett fantastiskt föredrag om ett
äventyr på cykel genom vårt väldigt avlånga land.
BoM

Det var bröderna: Fredrik Byrskog, Ulf-Peter Strömberg, Kjell Elofsson,
Hans Karlsson, Tobias Karlsson, Peter Lundqvist och Bernt Germundsson
som upphöjdes.
Det speciella inslaget vid bardgradgivning genomfördes ytterst rutinerat.
Broder Claes-Bertil Boman deltog för 25:e gången, men fyra nya aktörer
gjorde också fina insatser.
Efter det högtidliga mötet i lunden vidtog en välsmakande och härlig
brödramåltid. ÄÄ Kjell Petersson höll tal till de nya barderna och Ulf-Peter
Strömgren höll talet för de nyligen välkomnade barderna.
Broder Ove Finnhult höll ett välformulerat och tankeväckande tal till fosterlandet. Ytterst nöjda tog vi oss hem efter denna helhetsupplevelse.
Vid tangentbordet, Per Bergman

18 Logen Cynthus, Ulricehamn
Druidstämma

3 Logen Mimer, Malmö
Så var det dags för terminens sista ritualenliga möte i lunden. Nästa gång
har vi damerna med och det är julloge tillsammans med logen Hesperus.
Under tiden vi drack kaffe så höll vi vår traditionsenliga auktion. Till
mångas glädje var det åter br Tommy Koffed som skötte snacket och auk-

ÄÄ Pierre Ullmark hälsade 43 bröder välkomna till denna förkortade Druidstämma. Välgörenhetsutskottets Lars Olof Andersson föreslog mötet att ett
stipendium ska utdelas till Timmele GoIF för föreningens arbete med fotboll
för förståndshandikappade ungdomar. Mötet gick på utskottets linje.
Mötet diskuterade ett förslag ifrån Logernas Hus AB om införskaffandet av
en ny ljud- och musikanläggning vilken är tänkt ska finansieras av ägarlogerna. Mötet beslöt att bordlägga frågan.
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Eubatmöte
Till eubatmötet hade ytterligare 8 bröder anslutit sig. Br Åke Danfeldter
framförde en ovanlig hälsning, nämligen ifrån vår f d matlagerska fru Tea
Johansson och det var många av oss som uppskattade den.
Br Bo Wickström berättade att doppingarna nu hållit på i 37 år och är still going
strong. Br Calle Johansson informerade om insamlingsarbetets framsteg. Som
avslutning spelade br Stig Nordqvist, ett stycke av Lasse Gulin, Kärlekens Öga.

Svensk Druid-Tidning
I efterlogen serverades en fantastisk måltid med hög service av våra Br i
köket och baren. Under middagen hölls sedvanliga tal, bl.a. fick vi ta del av
ett bildspel i Br Gunnar Wikbergs tal till fosterlandet. Att sammanfatta
kvällen är inte särskilt svårt, det var en mycket trevlig kväll med god stämning, tre närvarande loger och nio nyblivna barder.
Dennis Wikstén

I efterlogen serverades god måltid till brödernas synbarliga njutning. Kaffe
och kaka, lotteri och dragning avslutade en fulländad logekväll.
Leg

26 Logen Teutates, Halmstad
Högtidsloge och Eubatmöte

25 Logen Nennius, Boden
Eu-möte med reception samt teckenutdelning
Den 18 november är ett datum som jag normalt förknippar till årstiden
vinter med snö och kyla. November har dessvärre varit snöfattig, mild och
ovanlig mörk. Kvällen till ära skiljer sig från denna beskrivning. Vi var 47
bröder som vid vår ankomst möttes av någon minusgrad, ett tunt täcke av
frost och ljuset från logegården. Det var ingen vanlig kväll hos logen Nennius, det var en kväll med dubbel glädje och förväntan. Dessutom gästades
vi av SMÄ Ulf Bergström, SM Urban Engström och SSkr Håkan Nilsson.
Ikväll hade vår loge förmånen att få genomföra reception av tre nya bröder samt
utdelning av veterantecken.
Som M i logen Nennius
hade jag idag privilegiet att
under kvällens rituella del
vägleda bröderna Niclas
Sjölund, Jan-Erik Backman samt Jonas Nordlander in i vår gemenskap.
Efter receptionen tilldelades
även Br Jan Hansson och Br
Ingar Selin veterantecken för betydande och troget brödraskap i vår loge.
I efterlogen serverades en mycket smakfull trerätters middag som tillagats av
logens bröder. Det var Br Jan Selberg och hans kökslag som stod för denna
förträffliga måltid. Under middagen hölls sedvanliga tal. Undertecknad vill
särskilt framhålla Br Daniel Hansson tal till fosterlandet, ett välformulerat
och nutids orienterade tal. Avslutningsvis höll SM Urban Engström tackförmatentalet och betonade glädjen av att logen fått tre nya bröder samt glädjen
för Storlogen som fått närvara denna kväll.

Bartating med reception 25 nov
Logen Nennius hade denna kväll bardating med bardgradgivning. Utöver
våra tre egna bröder hade vi sex gästande bröder från logerna Arturus och
Morvin. Totalt var vi 59 förväntansfulla närvarande. Kvällens rituella del genomfördes på ett mycket bra sätt och genomsyrades av ett lugn och värdighet.

Det var på något av nervositet darriga ben undertecknad yngling iförd logens högtidsdräkt, frack, begav sig iväg för att bevista Logen Teutates högtidsdag. Varför denna nervositet? Jo jag hade fått i uppdrag att ersätta
ordinarie Skrivare då denne hade behagat resa till det stora landet i väster
för att besöka sin dotter och sin ettåriga dotterdotter.
Jag har ju ännu inte kommit så långt i min druidiska vandring att jag borde
komma ifråga för ett så hedersamt uppdrag, men bröderna har tydligen funnit
mig vara skrivkunnig och därmed blev jag utsedd. Under tiden från det jag tillfrågades intill dess att högtidsdagen infaller så visar det sig att det inte alls blir
ett vanligt Eubatmöte utan det skall även utdelas veterantecken.
Tre av de bröder som uppnått
tiden för att erhålla Veterantecknet hade möjlighet att
närvara. De är Arne Lundvall, Bo Stenhamre och
Hans Loh. Pigga ynglingar
alla tre. Hur kan de hunnit
vara med i 25 år. En stark
misstanke föreligger om att
det är Druidismens läror och
brödragemenskapen som låtit dem förbli unga.
Ämbetsmännen hade beslutat att logen inte skulle ta någon ny broder vid denna
årsdag. Man vill avvakta till våren, till förmån för att vårda våra nyaste bröder i
brödravårdens tecken. Vi har några troliga presumtiva bröder på kö.
Utdelandet av veterantecken genomfördes vid en fin ceremoni och leddes av de av
SL Östanland utsedda bröderna SMÄ Per Larsen, ROÄ Lars-Gunnar Björk och OÄ
Bo Chroniér. Br Per sa även några personliga ord till var och en av veteranerna. Vid
kvällens möte genomfördes även en Åminnelsehögtid för de bröder som
inte längre finns bland oss.
I och med aftonens logemöte sattes punkt för en epok. Vår Arkivarie Br Ingmar Carlsson, har under många år varit lite av logens ”hustomte” och sett till
att Lunden är ordnad när logens möten startar. Med ålderns rätt drar sig nu
Br Ingmar tillbaka från denna viktiga och ansvarsfulla plikt. Vi tackar Ingmar för allt hans engagemang genom åren och hans arbete med Lunden. Nu
får du bara njuta av logemötena.
Hur gick det då i mitt första försök som ämbetsman. Det blev väl inte MVG,
för ett par fel gjorde jag, men de flesta vet inte vad, för de hade inte tillgång
till ritualboken så de kunde se mina missar.
Efter Eubatmötet var det så dags för brödramåltiden. Under middagen hölls
givetvis sedvanliga tal. Br Jan-Olof Fransson höll ett mycket fint tal till Fosterlandet där han på ett elegant sätt vävde in delar av livsöden hos släktingar
som utvandrade till Amerika. Br Arne Lundvall höll talet till logen och knöt
an till att han gjort samma sak som ÄÄ för 15 år sedan då logen hade installerats i vår nuvarande lokal. Br Per Larsen tackade för maten. När så de
”förväntade” talen var avklarade blev en del bröder uppenbarligen så inspirerade att även några spontana tal hölls till bröderna förnöjelse.
Efter en härlig afton i brödraskapets gemenskap gav sig bröderna hemåt i
den sena kvällen styrkta inför den kommande dagens städ- och pyntningsuppgifter föranledda av att första söndagen i advent därefter inträffar.
Lars-Erik Blank
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Den här kvällen välkomnades Aldebaranbröderna Per Nyberg, Patrik
Jonsson och Anders Larsson, tillsammans med Orionbröderna Erik
Nyhlander, Magnus Jönsson och Christer Sandström.

29 Logen Fingal, Hörby
Eu 1 nov med 48 bröder varav sju gästande brr från vår moderloge Vasa i Malmö.
Under det rituala mötet diskuterades gällande förslag till den nya SL-indelningen
vilket utmynnade i beslut av alternativ två, att Fingal skall tillhöra SL Sunnanland
tillsammans med logerna Selene, Stella Polaris och Nemeton. Totalt ca 390 brr.
Lv Br Christer Andersson hälsade oss välkomna till kvällens efterloge och
brödramåltid. Kvällens underhållning stod Linda Tomsons orkester för. Som
då bestod av skönsjungande Linda och spelande Tomas. Den sistnämnde son
till broder Berner som stolt kunde njuta av deras musik, vilket vi andra bröder naturligtvis också gjorde. Avslutningsvis tackade br Sven Lindgren dem
med att överräcka var sin flaska vin. Grytslanten inbringade 564:-

Eu med D 22 nov och 38 närvarande brr.
Under Druidstämman beviljades Bo Jönsson återinträde i Fingal efter ett
antal års bortovaro.
Efterlogen inleddes
med brödramåltiden. Kvällens föredrag stod br Fred
Rosvall för. Han
berättade om sin far
Folke Rosvall och
hans farbror Åke
Rosvall som reste
omkring mellan
åren 1925-47 och
uppträdde med
hisnade uppvisningar som lindansare. De gick under benämningen Niagaramännen och Giraldo
brothers och de for land och rike runt och gjorde akrobatiska nummer både på
slak och spänd lina och inte mycket till skyddsnät. Ja, det fanns mycket berätta
om dessa herrar och br Fred visade en tidningsurklipp från deras storhetstid och
lite av deras utrustning.
Det är väl bara att konstatera att deras verksamhet är ett kulturmärke för
Hörby kommun, som kanske borde uppmärksammas mer. Avslutningsvis
tackade br Conny Ekström för ett trevligt föredrag genom att överräcka
flaska vin. Grytslanten inbringade 516:Christer Lindblad o Gert Nilsson

Allt fungerade gott! Maten, talen och stämningen i helhet. Vi lyckades till
och med kränga många almanackor, sedan vi blivit påminda om att vi inte
köper almanackan, vi får den som ett kvitto på att vi skänkt en summa till
vår Välgörenhetsfond. Skattmästaren får säkert sälja de återstående nästa
möte, om vi blir påminda igen då, vilket ju är bäst, då både tiden i det lilla
formatet och almanackor är färskvara som ska tas hand om i tid.
Visst är det fantastiskt! Vi tror på reklam och kanske även på tomten ibland
och de båda sakerna är inte lika sanna som Gösta Johanssons skrönor. Julen
kommer snart och vi har bara december månad på oss att kvalificera oss för
klapparna. Dags att både läsa andras och att skriva egna önskelistor!
Välkomna till nästa möte! Det är skönt med ett återseende i den mörka
hösten, som i år aldrig verkar bli rejäl vinter.

Teckenutdelning
Det börjar bli allt mer vanligt att vi på Brödernas kavajer ser ett nytt tecken!
En druidisk stjärna med ett antal C, vilket innebär att Brodern i fråga bevistat ett visst hundratal möten. (Minst!!)
Fredagen 9/12 samlades vi för höstens sista möte och då kunde vår ÄÄ Sten
Rastberg bekläda flera Bröder med Trohetstecknet. Femton Bröder fick tecknet och sexton finns med på fotot. Varför? Jo, Nr 13 på listan, Berne Lindwall,
fick märket vid ett tidigare tillfälle och han fick så många ”C” på sitt märke
att det inte ryms på pappret, Nr 7, ÄÄ Sten Rastberg, han får vänta ett tag till
innan han får ”CC” och OÄ Anders Nyberg var i köket, då kortet togs. (Hur
lyckas men någonsin ta kort på kompletta fotbollslag?)

De Bröder som dekorerades var, från vänster, bakre raden: Curt Johansson,
Olof Hjortsberg, Hans Holmdahl, Lennart Öström, Urban Nilsson,
Frank Nyhlander, Sten Rastberg, (utom tävlan), Bernt Sundström,
Knut Nilsson och Ulf Engman. Från vänster, främre raden: BengtArne Jonsson, Göran Söderlund, Berne Lindwall, (lätt tungvikt), Bertil Carlsson, Bertil Strandberg och Sture Lundmark.
Så roligt vi hade och så vi saknade dem som inte var där!

30 Logen Orion, Umeå

Bertil Carlsson

Bardagradgivning

Logen 34 Polaris, Kiruna
Bardating med gradgivning

Den 25 november hade vi Bardgradgivning i Orion. Då vi i Umeå har gradgivningar gemensamt, Aldebaran och Orion, kan det bli ganska många recipiender.

Nu börjar vintermörkret lägga sig över
Kiruna, vad kan man då göra? Jo då besöker
man sin druidloge, som just denna afton
genomförde ett bardating med gradgivning.
Denna gång fick bröderna Joakim Thelin
och Lars-Johan Dalhägg välkomnas till
Bardgraden.
Text Anders Salomonsson, bild Kenneth Paulsson
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Under kvällen kunde vi även gratulera logens nya ring- och kapitelbröder
som på SL-mötet i Köping fått sina nya grader.

48 Logen Lir, Varberg

Efter kaffe, avec och en stunds samvaro var det dags att dra sig tillbaka
efter ytterligare en trevlig kväll i Broderlig Gemenskap.
Text och foto: Jan-Erik Wessman

Logen Lir avslutade året 2011 torsdagen den 24 november med åminnelsedag och
ÄÄ Lars-Anders Kvint hälsade 28 Brr välkomna. Det ideella inslaget kom i efterlogen där ÄÄ:s dotter Rebecka Kvint höll ett föredrag om skivbolaget Sonora.

56 Logen Camulus, Skövde
Eubatmöte 12 december
Ett mörkt och ruggigt ”lusseaftonsväder” omgärdade bröderna vid färd
mot logens lokaler. Väl inne så spred sig värmen och bröderna minglade
igång som vanligt. Ett ritualenligt eubatmöte genomfördes utan några större ovationer bland de närvarande 34 bröderna.

Företaget grundades 1932 av affärsmannen Erik Ljungberg och hans affärsidé gick ut på att konkurrera på skivmarknaden med ett lågt pris. Sonora var det första helsvenska skivbolag, där skivorna både spelades in och
tillverkades i Sverige. Sonora hade sin glansperiod under det sena 30-talet
och under 40-talet. 1958 köptes bolaget upp av Philips AB. Rebecka har
intervjuat flera av de artister som spelade in skivor på Sonora, bl.a. Charlie
Norman, Alice Babs, Brita Borg och Putte Wickman.
Förutom bilder på olika artister fick vi ljudillustrationer där skivartisterna berättade minnen från sin tid på Sonora. Andra kända artister, som vi äldre Brr minns,
var t.ex. Ulla Billquist. Evert Taube, Anders Börje och Sven-Olof Sandberg.
Det var ett mycket intressant inslag i vårt logearbete, som Rebecka förmedlade och sporrar till fler föredrag av detta slag. Brr var mycket nöjda och att
Rebecka deltog i efterföljande brödramåltid gjorde inte saken sämre.
Bertil B.

Fr v Kennet Andersson, Lennart Andersson, Owe Carlsson.

Innan bröderna tog plats för brödramåltiden överlämnade Skm Kennet
Andersson och ÄÄ Owe Carlsson en symbolisk check till ordförande i Sällskapet Jultomtarna, Lennart Andersson. Under måltiden fick Lennart tillfälle att tacka för gåvan och berättade samtidigt lite om bakgrunden och
hur Jultomtarna arbetar. Han är även en god historieberättare och bröderna fick verkligen anledning att flera gånger dra på smilbanden. ÄÄ tackade bröderna för det gångna året och önskade dem och deras familjer en
God Jul och ett Gott Nytt År!
Aftonen led mot sitt slut och bröderna drog sig hemåt för att ställa in sig på
nästa stora begivenhet nämligen fira jul och så småningom byta årsblad i
almanackan. När detta skrives är det årets mörkaste och kortaste dag, och
morgondagen ökar med 5 sekunder…

51 Logen Guta, Visby

//Ch

Eubatmöte med reception
I lunden hade samlats 33 högtidsklädda bröder för att övervara receptionen av en ny broder. ÄÄ Lennart Landin hälsade alla välkomna och inledde
med att läsa dikten Höstsol av Ola Hansson.

57 Logen Alir, Söderhamn
I samband med Stenbackens julbord i Norrtullskyrkan skänkte logen
Alir 5.000:- som förhoppningsvis
skulle täcka en del av kostnaderna
för Julbordet. På bilden räcker br,
Bengt-Uno Ljungqvist, över
pengarna till Anders Ramstrand och Lisa Larsson som är
initiativtagare till julbordet.

Högtidligt och värdigt blev logens nya broder Per-Johan Fernström invigd i vår Orden. Efter att arbetet i lunden var avslutat
var tiden inne för lite förfriskningar i baren innan lv Andreas Gudinge bjöd till
bords. Brödramåltiden intogs med god
aptit tillsammans med ädla drycker.
Som vanligt vid högtidsloger så hölls
flera tal. Br Göran Johansson höll talet
till Fosterlandet och till Logen talade
ÄÄ Lennart Landin med nye
br Lars Ellebring om den vänskap och
eubatbrodern Per Johan Fernström
gemenskap som finns i logen.

Text o bild, Johnny S Andersson

Bröder Druider!

ÄÄ talade till vår nye eubatbroder och gav honom rådet att bli en flitig besökare
på logens möten så ofta som möjligt. Br Per-Johan Fernström tackade för ett
fint bemötande, trevlig stämning och att välkomnandet till Orden kändes äkta.

Annonsera i Svensk Druid-Tidning
25

Nr 1 januari 2012

Svensk Druid-Tidning

63 Logen Aquila, Karlstad

74 Logen Beltain Östhammar

Aquila fortsätter sina välgörenhetsinsatser inför julen och har besökt Bryggan och överlämnat mjukisdjur till glädje för barnen.

Ny broder
Avsaknaden av snö gör att kvällarna så här i slutet av november känns väldigt mörka och trista. En brytning av denna tristes blev Beltains Eubatmöte
med reception, som tände en stimma av hopp inför framtiden.

Bryggan är en ideell sammanslutning som värnar om de barn vars föräldrar sitter eller har suttit i fängelse. Bryggan har en bred social verksamhet,
som bland annat omfattar stödgrupp för barn, familjeaktiviteter på lov och
helger, läger, föräldrastöd och helgträffar för barn.

Ett möte som många väntat på eftersom det fått skjutas upp av olika anledningar, men nu var alla förutsättningar infriade och i förrummet fanns för
kvällen en sökande broder. Och inte bara en, utan två, då vi denna kväll
gästades av bröder från Täbylogen Doru, som här tog tillfället i akt att även
de öka på i sin brödraskara. På föreskrivet sätt genomfördes sedan det rituella arbetet på ett värdigt och högtidligt sätt.
De båda sökande, Dick
Prezent och Mats Nordström klarade intagningsproven utan större problem
och fick som belöning mottaga gradens regalie av ÄÄ
Björn Rosencrantz.
Om det var spänningsadrenalinet hos ett par av bröderna som svämmade över
efterfullbordat värv ska vi låta vara osagt, men plötsligt så jobbades det
både in och ut ur lunden av oförklarlig anledning.

På bilden från vänster: Thure Aspgren, Aquila, Bryggans verksamhetsledare Petra Westerling, ordförande Inga-Lill Springer, barngruppens ansvarige Ida Ädelklint samt Björn Camén, Aquila

Glad såg också broder Skm ut att vara då han kunde konstatera att alla kalendrar var slutsålda. Innan kvällens avslutande brödramåltid, ägnades de hädangångna bröderna en stunds eftertanke, och hedrades med en tyst minut.

Text och foto Ulf Widén  

I samband med maten välkomnades de nya bröderna på nytt och fick mottaga det lilla välkomstpaketet med välbehövligt informationsmaterial med
uppmaningen om att det skyndsamt och noggrant skulle genomläsas.

Bröder Druider!

Annonsera i Svensk Druid-Tidning

De båda tackade och såg fram mot en intressant fortsättning i detta brödrasällskap.
Text & Fotot: Börje Eriksson

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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Ny sajt om Orden som är anpassad
för Dig som har s.k. smartphones.

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

Fotograf: Johan Lindvall www.johanlindvall.se

SVENSKA DRUID-ORDEN

Länken är: druidorden.org/m

www.ateljemb.se
044-859 95

IGLD
Världskongress
i Köpenhamn

29 maj - 3 juni 2012

För mer information - kontakta Kansliet på tel. 040 12 80 81 • e-mail: kansliet@druidorden.org
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skribenter & FOTOGRAFER
Allt material till tidningen skickas till:
sdt@druidorden.org

Korrekturläs
De flesta datorprogram har bra rättstavningsprogram.
Kolla kommateringar och punkternas placering.

Deadline är den 25:e och tidningen kommer den
20:e i månaden efter.

Foton
Skall ha god upplösning/storlek! Helst 300dpi - ger
det bästa resultatet i tryck. Inga beskärningar eller
bearbetningar.

I ämnesrutan på mailet
skriver Du logens nummer och namn.

En ren optik skapar bra bilder! Glöm inte ställa in
skärpan på motivet! Bildtexter och annan information sist i manuset - inte i mailet eller på bilderna!

På dokumentet
logens nummer, namn och datum.
Referatet
Börja med logens nummer, namn och ort. Kolla gärna i tidningen! Gör inga formateringar.
Referaten skall vara kortfattade och aktuella! Inga
beskrivningar om Lunden.

Gör du detta underlättar du arbetet med tidningen!

Välkomna till

Att nå dit du vill!

Carlgren´s Herr

Vi kan konsten att coacha så du når dina mål,
med personlig utveckling och affärsmässiga resultat.

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

FRACK 1.595:-

Koching

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

Personlig utveckling

Mikael Laweby DR i logen Neptunus.

0734-156514 • www.koching.se

SKO- &
REGALIEVÄSKAN...
...finns hos din Skattmästare!
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VÄLKOMNA I BRÖDRASKAPET
LOGEN MIMER, MALMÖ
Eu 11 11 16
Peter Diorell
Regementsgatan 96, 217 53 Malmö

LOGEN STONEHENGE,
HÄSSLEHOLM

Eu 11 12 09
Heinz-Otto Bootz
Måsvägen 16, 280 10 Sösdala
Karl-Erik Eriksson
Fredrika Bremers väg 88,
291 77 Gärds Köpinge
Mats Henriksson
Rooska vägen 9, 281 44 Stoby
Ola Kajrup
Solbacken 3, 281 35 Hässleholm
Lars Lindvall
Träskovägen 8, 281 35 Hässleholm
Jonas Nilsson
Barkhult 5245, 282 94 Hörja
Lennart Norrgren
Röinge 5252, 281 92 Hässleholm
Björn Sjöberg
Häggvägen 10, 281 40 Hässleholm
Per Stahre
Häradsvägen 22, 281 42 Hässleholm
Kenni Stjärna
Österåsgatan 41 B, 281 33 Hässleholm
Peter Wendéll
Björklundavägen 14, 281 33 Hässleholm
Stefan Wästerlid
Algvägen 4, 281 46 Hässleholm
Christian Åfeldt
Gleipners väg 21, 281 42 Hässleholm

LOGEN MERKUR, PITEÅ
Eu 11 11 10
Fredrik Bäcklund
Ekgatan 9, 941 36 Piteå
Gunnar Eriksson
Trossgatan 10, 941 34 Piteå
Tommy Eriksson
Skolbackevägen 32, 944 94 Jävrebyn
Mattias Henriksson
Stenbackenvägen 20, 946 92 Lillpite
Johan Häggström
Löparstigen 6, 941 53 Piteå

LOGEN ARCTURUS, BODEN
Eu 11 11 11
Joel Johansson
Notarievägen 5, 961 39 Boden
Jörgen Persson
Drottninggatan 20 B, 961 35 Boden
Eu 11 11 17
Anders Molin
Slåttervägen 15, 824 40 Hudiksvall
Stellan Stark
Hållsta 227, 824 93 Hudiksvall

LOGEN DORU, TÄBY

Eu 11 11 21
Mats Nordström
Teknikvägen 17, 186 32 Vallentuna

LOGEN GUTA, VISBY

Eu 11 11 02
Per-Johan Fernström
Västerhejde Graune Parkväg 7, 622 61 Visby

LOGEN NEREVS, NYKÖPING

Eu 11 11 02
Joakim Johnsson
Pinnmogatan 5, 731 53 Köping

Jonas Roos
Hemgårdsvägen 25, 611 38 Nyköping

LOGEN TEMENOS, EDSBYN

Eu 11 11 03
Erik Blomstrand
Kompanivägen 12, 826 92 Söderala
Niclas Brodin
Tegelbruksvägen 16, 826 62 Norrala
Stephen Edwin
Askesta 141, 826 92 Söderala
Mattias Gustavsson
Gräsuddsvägen 35, 826 60 Söderhamn
Sven-Gunnar Johansson
Norrtullsgatan 23 F, 826 31 Söderhamn
Ulf Johansson
Sofieholm 747, 826 91 Söderhamn
Andreas Olsson
Bergbacken 56, 826 36 Söderhamn
Marcus Säteri
Rösten 421, 826 91 Söderhamn
Inge Zevgren
Åsbergsvägen 34, 826 37 Söderhamn

LOGEN NENNIUS, BODEN
Eu 11 11 18
Jan-Erik Backman
Svartbyvägen 47, 961 37 Boden
Jonas Nordlander
Eyvind Johnssons väg 11, 961 32 Boden
Niclas Sjölund
Vitmossevägen 13, 961 44 Boden

LOGEN NEPTUNUS, LINKÖPING
Eu 11 11 08
Marcus Sandström
Tråddragarevägen 6, 589 35 Linköping

Eu 11 11 07
Magnus Rosengren
Perstorpsgatan 19 A, 235 33 Vellinge
Karl Sjöborg
Höjdsvängen, 296 38 Åhus

LOGEN AQUILA, KARLSTAD
Eu 11 11 10
Henrik Kjellgren
Likenäsgatan 4, 654 68 Karlstad
Bo Lundberg
Bruksgatan 6, 660 40 Segmon

LOGEN IDRIS, STRÄNGNÄS
Eu 11 11 02
Lars Åke Lagerstedt
Nygatan 21, 645 31 Strängnäs
Anders Svenson
Ingvarsvägen 14, 645 32 Strängnäs

LOGEN OGMION, HUDIKSVALL LOGEN ALDEBARAN, UMEÅ

LOGEN HENRY HURLE, KÖPING Eu 11 11 01

Eu 11 11 10
Per Hisved
Norra Långhed 1221, 822 92 Alfta
Ola Jonsson
Gärdesgatan 20, 821 33 Bollnäs
Claes Vikström
Gärdesgatan 20, 822 30 Alfta

LOGEN SELENE, TRELLEBORG

LOGEN ALIR, SÖDERHAMN

30

Eu 11 12 02
Jonas Lundberg
Västra Idrottsallén 5, 903 36 Umeå
Lars-Göran Sjöström
Centralgatan 52, 913 31 Holmsund
Johan Ödåsen
Fabriksgatan 9, 903 31 Umeå

LOGEN BELTAIN, ÖSTHAMMAR
Eu 11 11 21
Dick Prezent
Gökgatan 14, 742 35 Östhammar

LOGEN KRONOS, HELSINGFORS
Eu 11 11 28
Mikko Ikonen
Gustav Pauligin katu 10 A 16, 00990 Helsinki
Teppo Pennanen
Kylätie 11 C 36, 00320 Helsinki
Ismo Sainio
Makkarajoentie 20, 41120 Puuppola
Sami Siirilä
Kajaaninlinnantie 6 A 5, 00900 Helsinki
Eino Svinhufvud
Hiiralankaari 23 A 5, 02160 Espoo

LOGEN ALLBOTA, KALMAR
Eu 11 11 25
Fredrik Fahlstedt
Tegnérgatan 31, 392 34 Kalmar
Jan Pilemyr
Kräftstigen 2, 386 33 Färjestaden
Johan Sandelius
Störlinge 84 A, 387 93 Borgholm

LOGEN EXCALIBUR, BORÅS
Eu 11 11 16
Per Jonsson
Äsperedsvägen 29, 516 92 Äspered
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VI GRATULERAR
februari

96 år

70 år

50 år

Arosia, Åke Öhlmér, 3 feb

Aldebaran, Karl Brändström, 11 feb

Minera Ferrorum, Stig Söderfjell, 6 feb
Stella Polaris, Jan Nilsson, 12 feb
Taliesin, Lars Sandblad, 20 feb
Aquila, Kjell Eriksson, 20 feb
Guta, Sören Larsson, 23 feb
Fingal, Curt Wells, 25 feb
Aquila, Örjan Hultvall, 28 feb

85 år

60 år

Temenos, Ronny Fagerhov, 4 feb
Triton, Rickard Helander, 5 feb
Merlin, Michael Lundström, 7 feb
Aldebaran, Fredrik Lindberg, 13 feb
Orion, Ulf Nordström, 14 feb
Karlavagnen, Arne Kappinen, 14 feb
Stella Polaris, Nils-Arne Mårtensson, 14 feb
Nennius, Jerry Eriksson, 18 feb
Orion, Jörgen Hultgren, 21 feb

Cynthus, Åke Larsson, 5 feb
Iris, Ivan Ågren, 28 feb

Värend, Staffan Malmqvist, 8 feb
Wirdar, Anders Nilsson, 9 feb
Mimer, Lars-Göran Lindh, 13 feb
Selene, Kent Öjvindsson, 16 feb
Aldebaran, Per Olsson, 19 feb
Alir, Ulf Johansson, 21 feb
Wirdar, Daniel Gustafsson, 28 feb
Selene, Anders Fors, 29 feb

93 år
Arosia, Gerhard Linke, 16 feb

92 år

80 år
Ad Astra, Lennart Mårtensson, 6 feb
Dair, Härje Möller, 17 feb
Halör, Tore Thomasson, 27 feb
Belenos, Hans Hallberg, 28 feb

75 år

40 år
Nennius, Anders Wikström, 5 feb
Sefir, Mattias Brink, 7 feb
Allbota, Peter Sunnanek, 13 feb
Thesevs, Christian Palm, 17 feb
Ad Astra, Patrik Askelund, 25 feb

30 år
Idris, Christian Ekstam, 8 feb
Dair, Per Gradin, 13 feb

Doru, Bertil Jönsson, 1 feb
Minera Ferrorum, Bror Henriksson, 3 feb
Sefir, Martin Löfgren, 7 feb
Belenos, Åke Lagerström, 14 feb
Arcturus, Rolf Jonsson, 18 feb
Thesevs, Per-Inge Lausen, 19 feb
Camulus, Rune Johansson, 20 feb
Eos, Kjell Eriksson, 23 feb

Glöm inte Stipendiefonden och insamlingen till
prostatacancerforskningen
Pg 782-1911, märk talongen: Stipendiefonden

BRUSTNA LÄNKAR
LOGEN OSSIAN,
OLOFSTRÖM

LOGEN THESEVS,
LINKÖPING

OÄ-Br Sven-Uno Johansson, Ryd
Invigd i Orden den 24 april 1969
Avliden den 3 november 2011
42 medlemsår

K-Br Ragnar Boije, Linköping
Invigd i Orden den 22 september 1998
Avliden den 19 november 2011
13 medlemsår

LOGEN CAMULUS, SKÖVDE
OÄ-Br Sture Johansson, Skövde
Invigd i Orden den 5 september 1978
Avliden den 17 december 2011
33 medlemsår

LOGEN HALÖR, HÖLLVIKEN

LOGEN NEREVS,
NYKÖPING

OÄ-br Sigurd Andersson, Höllviken
Invigd i Orden den 4 februari 1975
Avliden den 21 november 2011
36 medlemsår

OÄ-Br Bengt Naessén, Nyköping
Invigd i Orden den 26 november 1962
Avliden den 23 december 2011
49 medlemsår
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POSTTIDNING

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

DRUID
ACCESSOARER
Trohetstecken för 100 - 900 möten

Frackfluga

Faddertecken

Druidstjärna
Slipshållare

Druidstjärna 18k

Faddertecken,
guld & silver

Skjortknappar

Slips
mörkblå IGLD

Manschettknappar

Slips
svart

Slut för tillfället

Slips
mörkblå

Sidenslips
Livrem

Beställes hos logens Skm eller Ordenskansliet 040 12 80 81

