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Vad ska jag tro på?
Fundering nummer två

av Bertil Carlsson

H

å, hå, hå, hå, hå ja! Jag som trodde att jag i nödens stund borde få det lättare, men inte. Läste
just i Aftonbladet att det är dags att skrota Bondepraktikan. Det har nämligen visat sig att de klokheter
som kan hämtas ur denna nationalklenod från 1597 inte lever upp till sin standard, statistiskt sett. Mängden av
rönnbär under hösten säger visst ingenting om hur vintern ska bli och tomten får inte klä sig med rön av huruvida Anders braskade eller slaskade. (Denna sak gäller
bara för dem som fortfarande tror på tomten!)
Det är väl synd! Om vi i dagens läge tycker att vi
har för få saker att luta oss mot är det ledsamt att bli
berövad ytterligare en hörnstolpe i livet.
Men visst kan vi ha invändningar! Först måste vi
komma ihåg att Sverige är ett alldeles för avlångt land
för endast en Bondepraktika! När skåningen menar
snöfattig vinter kanske han menar en mild vinter
med lite snö, medan norrlänningen får lite snö under
bistra vintrar. Den relativa luftfuktigheten liksom
torkar bort vid extrem kyla och då kan det inte bildas
så mycket snö. (Att Skåne inte får så mycket snö när
det regnar begriper alla, även norrlänningar.)
Solens protuberanser och vår planets egna katastrofer påverkar naturligtvis naturen, men kan växterna ana
sådant innan det händer? Perioder av extremt kalla vintrar dyker upp med vissa intervaller. Vi har alla hört talas
om de kalla vintrarna under andra världskriget, då man
kunde köra lastbilar över
Kvarkens is. Hängde växterna med då? I förväg
dessutom!
Jag kan inte säga att jag
tror på spådomar, inte ens böndernas. Saker som ska tåla tidens
tand bör hellre vara av principiell natur. Skulle vi kunna
tänka oss att någon av våra
principer eller Merlins
levnadsregler någonsin skulle kunna tappa giltighet? Merlins
regler som var och en i
sig är stark och sammantaget
bildar en stam som ”vore den av ek”.
Visst är det tråkigt att tappa en så
värdefull kulturskatt som Bondepraktikan, men är vi inte på sätt
och vis beredda på det? De
flesta har några citat på lut,
då vi pratar tidpunkter och
väderfenomen. Och det kan
vi göra utan att vi på allvar skulle
mena att det är någonting att lita på.

De flesta citaten är svaga ekon från ett bondesamhälle
som vi lämnat efter oss för länge sedan. Citaten har blivit
kuriositeter och allmängods, som i bästa fall är tecken på
viss allmänbildning. Framförallt andas Bondepraktikan
ett lugn med livsmönster helt främmande den fart vi håller i dagens samhälle. Nu sköljer väderprognoserna över
oss varje halvtimma i radio och TV, och vill vi inte vänta
på ordinarie utsändningar kan vi ladda ner väder i våra
telefoner och andra IT-applikationer.
Sammanfattningsvis menade artikelförfattaren att
han hade svårt att tro på att biologiska organismer
kunde spå väder. Tvärtom menade han att många
blomningar och bärmängder i långt större utsträckning kunde berätta för oss hur vädret varit året innan!
Det är då som årets förutsättningar skapas. Vädret i
backspegeln alltså. Tänk att få se i facit innan du spår!
Under sådana omständigheter skulle även jag klara av att bli meteorolog! Jag skulle hålla låga procent
av felprognoser.
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I huvudet
på en redaktör
Kan Storbritannien räddas?
I septembernumret av denna tidning skrev Paul Ljungqvist en
utmärkt men samtidigt förfärande artikel om sitt möte med
druidbröderna i Storbritannien. Om ni inte har läst hans reportage om den engelska Druid-Orden, så skall ni göra det.
Sidorna 4-5. Jag häpnar. Jag visste att engelsmännen inte var så
många till antalet men jag trodde i min enfald att det där ändå
skulle finnas en entusiastisk druidisk rörelse.
Br Paul skriver att de har en hemsida med två kontaktnamn varav en är död och den andra inte vill ha med dem
att göra – och Orden har inte lyckats komma åt att ändra
hemsidan! De finns 150 medlemmar fördelade på 14 loger. De flesta bröderna är mellan 70-80 år. Det innebär i
realiteten ca 10 äldre herrar i varje loge.
Storbritannien behöver hjälp om dess Druidrörelse ska
överleva. Men vi vet inte om de vill ta emot en utsträckt hand.

Bara en plakett på väggen finns kvar.

IGLD kan göra en insats om viljan finns.
Kan vi inte göra ett arbete för att hjälpa dessa bröder så att
inte vårt ursprung dör ut? Hur skulle det kännas om vi en
dag får veta att det bara finns en plakett kvar på en pub i
London? All annat är borta.
Vi är så många loger i Sverige som har idéer och erfarenheter om hur man bygger upp och får en loge att växa,
vitaliseras och leva vidare. Visst måste vi kunna hjälpa
bröderna i Storbritannien?
Till exempel kan en delegation från dem få ekonomiskt
stöd om de vill komma till Sverige för att besöka vitala loger, samtala med representativa bröder etc, etc, för att sedan arbeta vidare hemma i sina loger. Men vi ska inte
sluta med det. Vi ska följa upp och stödja dem i det fortsatta arbetet. Det måste bli en långsiktig plan. Jag vet själv
att det kan ta både två och tre ämbetsmannaperioder innan man ser ett konkret resultat av ett engagerat och hårt
rekryteringsarbete innan skutan vänder.
Visst har vi också haft loger i Sverige som tynat bort och
försvunnit. Så var det i Göteborg och så var det i Stockholm.
Det finns också idag loger i vårt land som har det svårt men på
det stora hela taget är de flesta livskraftiga. Framför allt har
grundlogerna stöd av Storlogerna och Rikslogen
samt ett väl fungerande kansli. Något som inte
finns i Storbritannien.
Det här är mina första spontana tankar i
min tro att IGLD har ett ansvar och som också Paul Ljungqvist avslutar, är inte ett sånt
här engagemang det bästa IGLD kan ha i
sin verksamhet?
Br Paul skriver också att det endast
finns en (1) loge i USA.
Men det må bli nästa bekymmer.
Caj Söderberg
Tel 018 10 60 05
Caj Söderberg.
E-post: caj.soderberg@accurat.se
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Det kom ett brev från Karin
Text Caj Söderberg

A

tt det är viktigt att hålla kontakt med äldre bröder
fick vi ett konkret bevis på i år.
Broder Arne Werlevik, en nestor i vår loge, Belenos, lämnade oss i stor sorg och saknad. Broder Arnes
hustru Karin sände oss ett brev som berörde oss alla
mycket starkt när det lästes upp i Lunden den 3 september. Många av oss torkade oss lite diskret i ögonvrån.
Att ha fortsatt kontakt med äldre bröder som kanske inte orkar ta sig till logen längre är av en mycket
stor betydelse. Även när våra äldre bröder blir för svaga för att delta en logekväll ska vi inte glömma att de
är med oss. De vet vilken tid vi går in i Lunden, de vet
att deras hälsa efterfrågas under logearbetet och de
väntar naturligtvis på en hälsning eller ett besök.
Br Arne var en mycket omtyckt och uppskattad
broder som blev 85 år. Han invigdes i vår Orden 1963.
Han deltog med stort intresse och glädje i Logens arbete, hade alltid ett vänligt ord att säga alla och han
var älskad av alla. En sann och äkta druidbroder.
Även om vi alla vet att det är viktigt med kontakten
med de äldre så blev Karins brev en bekräftelse på och
en påminnelse om, att vi aldrig får försumma det engagemanget.
Karin Werleviks brev, som hon vid förfrågan svarade
med: ”Kan det vara positivt för ert fortsatta arbete så är
jag glad om ni tar med det i Svensk Druid-Tidning”.
”Bästa Druidbröder!
Mitt allra varmaste tack för den stora omsorg Ni gav
till Arne och mig, med besök på sjukhuset, telefonsamtal och för den vackra ceremonin vid hans bår.
Den omsorgen bar mig igenom den svåra tiden
både före och efter Arnes död. Det var äkta kärlek
och vänskap vi båda fick uppleva.
Arnes jordfästning blev ett vackert minne när Ni
gick fram till kistan, en lång rad Druidbröder som
bildade två ringar runt Arnes kista och ett vackert
tal, den synen glömmer jag aldrig.
Arne var alltid glad när han gick till Edra möten
och glad när han kom hem och nu förstår jag hans
glädje och vänskap han fick genom er.
Min önskan är att Druidorden får många medlemmar, då får vi en värld som bygger på
vänskap och omsorg om varandra, det är den
bästa gåvan man kan få och ge.
Vänliga hälsningar från
Karin Werlevik”
Avskrivet av det handskrivna brev som Karin skickade
till mig 2012-08-24, Arne Wessner, M i logen Belenos.

På bilden ser vi broder Arne, flankerad av Anders Söderberg med flickvännen Emma.
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Order Terra –
en föregångare till
Druid-Orden

Av Jan Peterzén

Trots förbud bildade den assimilerade keltiska befolkningen små grupper som senare utvecklades till det vi
idag kallar ordnar och loger. På grund av svårigheter med
samarbete mellan dessa grupper utvecklade de sig med
tiden i alla möjliga riktningar. Avståndet till den ursprungliga keltiska kulturen blev större och större och religionen
infiltrerade alltmer grupperna. Kelterna var mycket noga
med att ingen trosriktning eller politisk tillhörighet påverkade deras kultur, frihet och tradition, de gav varandra
friheten att kunna fritt välja tro på ”sin” gud. Det var dessa
spillror som förenades i maj 1717 i Order Terra.
Det som hände 1781 känner vi alla till. Henry Hurle gör
en utbrytning och startar en till dåtiden anpassad gren av
Orden. Man behöll endast symboler och namn från de
gamla ritualerna och det är vad vi i FGDO idag arbetar efter, även om dessa ritualer har förändrats mycket genom
åren och genom vandringen från England via USA åter till
Tyskland och vidare till Sverige i början på 1900-talet.
Den keltiska grenen återuppväcktes 1984 i Århus med
de 1978 upptäckta skrifterna som grund under det gamla
namnet Order Terra. Man använder där de gamla keltiska
ritualerna och ceremonierna. Man har också vad man
kallar en keltisk högskola för utbildning i keltisk anda.
Huruvida Order Terra fortfarande verkar i Danmark kan
jag inte avgöra, då deras hemsida inte längre är tillgänglig. Mina uppgifter kommer från hemsidan år 2000.

År 1978 kom man i Århus, Danmark över en skrift från
1717, som utformats av en skotsk läkare vid namn William
Stukely. Den omfattade över 2500 sidor. Stukleys förslag
framfördes av John Toland vid en konferens i London, där
man samlat representanter från alla kända loger. Stukleys
och Tolands avsikt var att instifta en rent keltisk Orden
och den 1 maj 1717 instiftades Order Terra. En annan
gren av deltagarna höll fast vid sin förankring till kristendomen och så tillkom Frimuareorden med sin ”födelsedag” på Johannesdagen, den 24 juni.
Kelterna levde före germanerna i den del av världen som
ligger mellan det nordligaste Norge och det sydligaste Spanien, från Irland i väster till Indien i öster. Man anser att de
ursprungligen kom från Indien omkring 2400 f Kr. Det finns
mycket som tyder på att det under en tid fanns en förbindelse mellan Rosencreutzarna och druiderna eller att de åtminstone hade en gemensam kulturkälla mellan floderna
Eufrat och Tigris. Såvitt man vet hade Rosencreutzarna mysterieskolor i Egypten redan 1350 f Kr under Amenhotep IV.
Kelterna dukad under i kampen mot romarna under åren
60 till 52 f Kr. Resterna av den keltiska befolkningen assimilerades i olika folkgrupper och deras historia skrevs i efterhand av segerherrarna eftersom kelterna inte hade något
skriftspråk. Kyrkan arbetade sedan starkt för att sudda ut varje spår av kelternas existens.

Kortbetalning i logen
med iZettle®

I logen Dair i centrala Stockholm började man i slutet av
förra året diskutera frågan om kontanthantering inom ÄK - hur skulle man egentligen gå tillväga för att Skm skulle
slippa all den kontanthantering
som faktiskt uppstod under
en logekväll? Och inte minst
det faktum att bankerna i allt
större utsträckning börjar ta en
kostnad för att ta emot en kontantinsättning, om de över huvud taget erbjudet det.
Plötsligt kom någon på att ett litet svenskt företag som
gjort stor internationell succé då de taget fram en tjänst
för att betala med kort som skulle vara både enkelt och
billigt – nämligen iZettle®!
Bröderna kontaktade företaget och med lite administrativt arbete (registrering, koppla användare till logens
pg/bg mm) så damp det ned en kortläsare hos en av bröderna. Vid logemötet den 20 febr i år var det så premiär
för möjligheten att kunna betala med VISA/MASTERCARD
– en mycket uppskattad nyhet för bröderna i logen!

Vad kostar tjänsten då och hur fungerar den?
Det finns ingen abonnemangskostnad, ingen bindningstid och själva kortläsaren ansluter man till en iPad,
iPhone eller en Android. Logen får betala 2,75 % (Visa, MasterCard & Diners Club) eller 3,75% (American
Express) av beloppet som betalas – någonting logen anser att
det är väl värt för att slippa den
växande kontanthanteringen och
inte heller minst för att kunna erbjuda bröderna en modern betalningslösning.
Prisuträkning: 35 bröder vid 10 efterloger äter och dricker för cirka 275: - per gång (betalning sker en gång när de
går hem), totalkostnad då blir ca 2 650 kronor. Utöver detta
kan bröderna också köpa slipsar och andra accessoarer av
Skm via iZettle® och det kan också användas vid t ex insamling till välgörande ändamål!!
För mer information, besök http://izettle.se
Bo Jönsson och Sebastian Zander logen Dair
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En stormig tid
Av Henrik Enander

För en sådär tvåhundra år sedan var det en stormig och samtliga Englands allierade som dock behärskade haomvälvande tid i Europa och Sverige. Det hela hade bör- ven med sin flotta. Napoleon var Europas härskare i
jat med den franska revolutionens utbrott 1789 dåFrank- början av 1800-talet.
rike på några år omvandlades från ett absolut kungadöme
Men allt eftersom Napoleons makt ökade haveretill en republik och sedan ett kejsardöme. Revolutionen rade den svenska neutralitetspolitiken och Sverige
som sådan innebar en så stor förändring
drogs in i stormaktskonflikten. Sedan
att den idag är för oss nästan omöjlig att
Frankrike och Ryssland slutit en alliförstå. Kung Ludvig XVI och drottning
ans mot England fick Ryssland fria
Marie Antoinette avrättades offentligt
händer gentemot Sverige och i februari
som simpla brottslingar i Paris, alla
1808 anfölls Finland som då var en del
bördsrättigheter avskaffades, tusentals
av Sverige. Det finska kriget gick uselt
adelsmän avrättades i sällskap med förför svenskarna som dessutom hotades
modade motståndare till revolutionen,
av Danmark-Norge som anslutit sig till
en ny tideräkning infördes och till slut
Napoleon.
dödade revolutionen sina egna ledande
Sedan den svensk-finländska armén
revolutionärer.
tvingats retirera till norra Finland växte
Men också i den avkrok av Europa
den politiska oppositionen mot kungen
som Sverige var, och i många avseenoch under hela vintern 1808-1809 påden fortfarande är, utspelades dramagick konspirationer i Stockholm bland
tiska händelser. Kung Gustav III
officerare och ämbetsmän. Det fanns en
mördades i Stockholm 1792 av en opuppgjord plan i februari att gripa kungposition mot det kungliga enväldet.
Gustav III
en men det var först när överstelöjtnanTrots allt var det en enskild händelse,
ten Georg Adlersparre, som förde befälet
vad som kom att hända följande åren
i Värmland, vände fienden ryggen och
skulle få mycket större återverkningar
började marschera mot Stockholm som
för landet. Gustav III efterträddes av sonågonting hände. Nyheterna om Adlernen Gustav IV Adolf som inte var lika
sparres förräderi nådde Stockholm där
aristokratisk som fadern utan byråkraen grupp officerare den 13 mars 1809
tisk, noggrann och pedantisk samtidigt
arresterade kungen på Stockholms slott.
som han var tillknäppt och charmlös
Kungens farbror, hertig Karl, som väl
och innerst inne sentimental och rokände till kupplanerna blev riksförestånmantisk. Mordet på fadern kom att
dare. Kungen själv resignerade och den
prägla hela hans liv och franska revolu29 mars undertecknade han sin tronavtionens slagord om “frihet, jämlikhet
sägelse som dock ej omfattade kronprinoch broderskap” såg han med största
sen. Då hade Adlersparres trupper nått
misstänksamhet.
huvudstaden och man kunde besinna
Olyckligtvis för Sverige var Gusdet gamla talesättet:
Gustav IV Adolf
tav IV Adolf djupt intresserad av utri“Förräderi kan aldrig lyckat bli
kespolitik och han var sin egen
  ty lyckat, nämns det ej förräderi”
utrikesminister. Franska revolutioHertig Karl undertecknade sedan den
nen hade också inlett ett europeiskt
6 juni en ny författning och grundlag som
världskrig som kom att vara i nästan
avskaffade det kungliga enväldet och av
tjugo år med kortare avbrott. Frankriksdagen valdes han till kung Karl XIII.
rikes huvudmotståndare var England
Kriget med Ryssland avslutades med
och dess allierade Österrike, Ryssfreden
i Fredrikshamn i september 1809
land och Preussen i olika koalitioner.
då
Sverige
förlorade Finland och en tredFör Sverige gällde det att hålla sig
jedel
av
rikets
areal och en fjärdedel av
neutralt i denna stormaktskonflikt
dess
befolkning.
I december samma år
på samma sätt som under 1900-talets
slöts
fred
med
DanmarkNorge utan
båda världskrig. Till en början lyckanågra
landavträdelser.
Sverige
hade äntdes också kungen med denna uppgift
ligen
fått
fred,
den
hårdaste
i
svensk
hismen när Napoleon blivit fransmäntoria,
kungen
var
avsatt
genom
en
nens kejsare förvärrades Sveriges situation. De franska arméerna besegrade

Karl XIII
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statskupp, en ny kung hade tillträtt och
Sverige hade fått en modern grundlag.
Men ett icke obetydligt problem kvarstod - vem skulle efterträda Karl XIII?
Kungen var barnlös och tämligen utlevad
efter att ha haft en lång rad älskarinnor
och det gällde att på något sätt hitta en
tronföljare. Adlersparre förordade sin forne motståndare den danske prinsen
Christian August, som varit överbefälhavare i Norge och som lovar Adlersparre att
inte anfalla när denne marscherade mot
Stockholm. I januari kom den 41-årige
Christian August till Sverige, adopterades
högtidligen av Karl XIII och antog namnet
Karl August som kronprins. Han var en
snäll och beskedlig man men hans tid i
Sverige blev kort. I maj 1810 inspekterade
han en husarövning på Kvidinge hed i
Skåne då han plötsligt störtade ur sadeln
och dog efter en halvtimme. Vid obduktionen fastslogs slaganfall som dödsorsak.
Omedelbart spreds dock rykten om
att kronprinsen förgiftats av “gustavianerna”, anhängare till Gustav IV Adolf
och Gustav III och agitationen riktades
framför allt mot Axel von Fersen, en av
Gustav III förtrogne och nära vän, samt
dennes syster Sophie Piper, vilka båda
tillhörde högadeln. Karl XIII själv var
oroad och förvirrad, han hade dock varit inblandad i statskuppen året innan
då brorsonen avsattes.
Liket efter Karl August transporterades från Kvidinge till Stockholm. När likprocessionen nådde huvudstaden den
20 juni 1810 följde man Hornsgatan genom Södermalm och vid Slussen anslöt
sig Fersen i sin egenskap av riksmarskalk
och chef för hovet. I Gamla Stan bildade
trupper häck men stora folkmassor hade
också samlats. Snart började man kasta
smuts och sten mot Fersens vagn vars
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Kronprins Christian August

Axel von Fersen

Georg Adlersparre
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glasrutor krossades. Vid Riddarhuset
flydde Fersen ur vagnen och in i ett hus
men folk följde efter. Vad som sedan
hände berättar en samtida redogörelse:
“...De drogo honom ut, han kom ej
väl åter i syne, förr än hundratals käppar och paraplyer haglade över honom
med slag och stickningar. En löjtnant
kommendera också sina trupper ‘fäll bajonett’ mot de påträngande massorna
menavhögrebefälkommenderades´gevär
på axeln’. I stället avrevos kläderna Fersen i en hast, varenda tråd, det ena plagget efter det andra så fort de hunno.
Slutligen började han digna, då en gav
honom ett slag i huvudet så han damp
till marken. Då rusade de över honom
som vilddjur, drogo av skjorta, byxor,
strumpor och varenda bit, så att han låg
och flämtade blott och bar, som han var
kommen till världen.
De stucko honom än vidare, spottade
över hela dess kropp och sedan sparkade
därutöver damm och smuts av gatan,
som han låg utsträckt på, att man ej kan
se en rysligare syn. Somliga drogo i hans
armar och ville skilja dem från kroppen,
ja t.o.m. en halvvuxen pojke drog i hans
hemliga lem och sade: ‘Med den skall du
ej göra gagn mera!’.
Kvinnor skyndade till platsen och sletos om den sargade och nakna kroppen,
ryckte bort det hår, som ännu fanns kvar
och stötte käppar och paraplyer uti kroppen för att utröna, huruvida han var riktigt död.
Men en bov gjorde en barmhärtighetsgärning med den ännu levande, som ingen ville frälsa. Han hoppade på dess
bröst och trampade till och sade: ‘Det är
synd att han skall plågas mera’. Och
med detsamma var det slut. Åtminstone
i över en timmes tid hade våldet pågått
och det mitt på ljusa dagen och mitt i huvudstaden, i truppernas åsyn, ja nästan
mitt i bland dem...”
I den slutliga undersökningen av förgiftningsanklagelsen frikändes Fersen
och hans syster helt och fullständigt. Pöbelns lynchning av Axel von Fersen inför de paraderande trupperna och det
högre befälets totala passivitet har av
historiker bedömts som “den svenska
vanärans botten”. Men nu var man också tillbaka till ruta ett, den gamle Karl
XIII saknade ånyo en adoptivson och
Sverige en kronprins. Men hur den franske marskalken Jean Baptiste Bernadotte blev kronprins och så småningom
kung av Sverige och Norge, det är helt
en annan historia.
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Storlogen Sydborgen
FGDO

Kallar härmed till ORDINARIE STORLOGEMÖTE
söndagen den 11 november 2012 under värdskap av
logen Vasa i Ordenshuset, Västergatan 3, Malmö.

Dagordning:
Samling kl 10.30 • Old-Ärkgraden kl 11.00 • Ringgraden kl 13.15 • Kapitelgraden kl 14.15
Lunch och Brödramåltid
Klädsel: Högtidsdräkt. ROÄ uppmanas bära riddardräkt.
ALLA STORLOGEBRÖDER HÄLSAS VÄLKOMNA I E F E
Anders Eriksson
Thomas Servin
SÄÄ
SSkr
Tänk på, att viss närvaro vid storlogemöten krävs för erhållande av Ring- och Old-Ärk-graden!
Det poängteras särskilt att bindande anmälan om deltagande i lunch och brödramåltid göres
senast den 1 november 2012 till SM Karsten Klinteberg,
tel bost 040-15 04 48. E-post: karstenk@spray.se

Storlogen
FOLKUNGALAND

IGLD/SGLD-möte
i Jönköping

kallar till gradgivningsmöte
lördagen den 10 november 2012 i
Druidlokalen Värmlandsgatan 1, Norrköping.
Portkod 4085. Hiss, ingång från gården

Under värdskap av logen Taliesin blev vi väl mottagna till SGLD-möte med reception den 15 september
där 19 grundloger var representerade.
Det välkomnades 19 nya IGLD-bröder som upptogs
under sedvanligt högtidliga former.
President Björn Cederberg berättade om vad som
tilldragit sig under Världskongressen i Köpenhamn.
Innan mötet avslutades riktade han ett varmt tack
till värdlogen för ett väl arrangerat värdskap.
Det heter att man skall låta maten tysta mun men
trots att Fu bjöd på en delikat brödramåltid lyckades de inte få tyst på de 40 närvarande bröderna.
Detta är väl ett gott betyg på att broderskapet fungerar och att vi trivs tillsammans.
Göran Lundgren
Tf Storskrivare i SGLD

10.30 OÄ-församling, GG
11.30-13.00 Lunch
13.00 Ringgradsmöte, GG
14.15 Paus
14.45 Kapitelmöte, GG
17.15 Brödramåltid
Klädsel är frack med svart väst, vit skjorta med
vit fluga. Samtliga bröder, inkl. recipiender medför regalier. ÄÄ-ar ikläder sig ämbetsregalie. ROÄ
ombedes bära riddardräkt.
Måltidsanmälan för lunch och brödramåltid till
SLVärd Conny Carlsson senast 6 november 2012.
Telefon 013-555 35 alternativt 0708 80 53 27
E-post: krister.alsen@comhem.se"conny.ewa.
carlsson@live.se
Broderligt välkomna i E F E
Åke Mattfolk
Anders Grey
SÄÄ
SSkr
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Höstens insamlingskampanj pågår som bäst och det är nu
hög tid att börja fundera över…

…var våra stipendiemedel kan göra mest
nytta, var vi tror oss kunna göra skillnad?
Det är nu mindre än ett år tills vi skall dela ut stipendier i
Lunds Domkyrka och det börjar bli alltmer aktuellt att på
allvar fundera över vem eller vilka inom prostatacancerforskning som skall komma i åtnjutande av våra fondmedel.
Stora belopp satsas redan på prostatacancerforskning. Mycket av medlen hamnar i stora forskningscentra/organisationer och där våra pengar visserligen skulle göra nytta, men
också riskerar att mer eller mindre försvinna i en stor forskningsbudget.
Tänk om vi kan finna mottagare som verkar i en lika kvalitativ, men mer blygsam miljö, där våra pengar verkligen
skulle kunna göra skillnad! Kanske bidra till att forskningen
kan fortgå ytterligare en tid eller ta ännu ett steg? Eller rent
av komma in i ett avgörande skede?
Tänk om vi fick en sådan effekt av våra insamlingsinsatser!
För att få ett rejält urval innan Ordensrådet beslutar
om mottagare, uppmanas bröderna härmed att inkomma med förslag till stipendiemottagare.
Mejla eller skriv till Ordenskansliet. Gör det nu, så att vi får
tid för en noggrann värdering av förslagen.
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LOGEN AVALON

FIRAR FÖDELSEDAG

Från noll till hundra på 10 år. Något sakta om det gäller fartvidunder på fyra hjul, men en smått
fantastisk siffra när det handlar om medlemsutvecklingen i Logen Avalon. Fredagen den 21
september, på dagen 10 år efter att vår Loge instiftades, firade vi jubileum samtidigt som vi konstaterade att vi inom några veckor med god marginal passerar siffran 100 i medlemsantal.
Det blev högtidligt och det blev trevligt. Logen Avalons 10-årsjubileum blev precis så
som vi önskat oss – ett uppmärksammat delmål på en, förhoppningsvis, lång resa framöver. Det var det gamla gardet som åter gick i elden och genomförde detta Eu-möte. Den
allra först Ämbetsmannakåren hade kallats in och visade att tio år inte var något problem
med de en gång intränade ritualerna.
Veteranerna var: ÄÄ Bengt Adolfsson, MÄ Jan Nordström, Skr Inge Ståhl, Skm Staffan
Käll, M Roland Karlsson, Iv Leif Roos, Yv Göran Sjökvist, Lv Ulf Andersson, Org Michael
Håkansson och som TjOÄ vår verkliga veteran, Gunnar Ihrén, snart 90 år fyllda.
ÄÄ Bengt inledde med en dikt av Carl Snoilsky, varefter han hälsade alla bröderna och
alla våra gäster välkomna till jubileumskvällen. Tillsammans var vi nästan 70 bröder församlade, vilket innebar att Lunden i stort sett var fullsatt.
Hyllningarna inleddes av RSOÄ Sven-Holger Johansson, som på RiksStorLogens vägnar
överlämnade gåva samt berömde oss för en fantastisk utveckling under den relativt korta perioden som Avalon funnits. Han vidarebefordrade även hälsningar från RSÄÄ Bo Cederberg.

SL Östanland representerades av bl a
SSkr Lars-Göran Andersson, som gladde
oss med vackra ord och en penninggåva
till Stipendiefonden. Sammalunda gjorde
Logen Ossians ÄÄ Rolf Seger.
Som bekant är Logen Wirdar vår moderloge, där Ljungbyborna för ett decennium sedan var till ovärderlig hjälp vid
Avalons födelse. ROÄ Ove Finnhult anförde den fem man starka truppen från Wirdar och gratulerade oss till jubileet.
Från Logen Merlin överlämnades en penninggåva till Stipendiefonden samt present

SSkr L-G Andersson
tackade för maten

Våra första Ämbetsmannakår visade att det ännu kan
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Van Lv från förr:
Ulf Andersson

Vår nestor Gunnar Ihrén i samspråk med
RSOÄ Sven-Holger Johansson och kvällens
tillförordnade ÄÄ Bengt Adolfsson
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av ÄÄ Michael Lundström, som även han hade vackra ord att berömma oss med. Logen
Teutates var inne på samma spår både med
present och tal genom OÄ Håkan Håkansson. Logen Stonehenge hade ett antal bröder
på plats, vilka medförde en vacker glaspjäs
samt lyckönskningar.
Vår tillfällige ÄÄ Bengt Adolfsson hade
ett styvt jobb med att ta emot alla dessa
hyllningar och presenter. Han uttryckte allas vår tacksamhet och hoppades på ett
fortsatt fint samarbete med Logerna i SL
Östanland.
Avalons Skm, Björn Hornestedt, passade
på att överlämna den införskaffade defibrillator vilken är resultatet av diverse inkomstbringande aktiviteter samt en anonym
penninggåva. Maskinen ifråga ska nu finnas
på Druidgården om behov skulle uppstå.
Ger oss förhoppningsvis en trygg tillvaro
vid våra sammankomster. Insamlingen till
hjärtstartaren initierades av bröderna Per
Andersen och Jan-Åke Johannesson, som
själva har bidragit till stor del.
Att kvällens ideella inslag skulle handla
om återblickar, var väl en självklarhet. Jan
Nordström, själv en av stiftarna, återgav den
fiktiva resa som själva starten för Logen Avalon
kan liknas vid.
Feststämningen fortsatte naturligtvis inne i vår matsal, där vi dagen till ära förtärde
en utsökt tre rätters supé med ingredienser
av minnesvärt slag, ackompanjerat av passande drycker.
Vårt helt nya bordsstandar utdelades av
Bengt Adolfsson till Wirdarbröderna SvenHolger Johansson, Henrik Enander och
Gunnar Råsbrant för tacksamt bistånd under vår etableringsperiod.
SSkr Lars-Göran Andersson tackade för
superb måltid samt fina arrangemang och
efter en skål för Förenade Gamla Druidorden förflyttades de fortsatta festligheterna
till avdelningen för goda drycker, där dessutom frosseri i Budapesttårtor blev obligatoriskt.
En kväll att minnas.
Text och foto: Alf Carlsson

Adressändringen
...gör du hos skrivaren
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Alirpengar till
barnkolonin i
Kyrkbyn
Strax utanför Söderhamn ligger barnkolonin, en sommaridyll för härliga barn i Söderhamns kommun. Barnkolonin tar emot cirka 100 barn
varje sommar. Barnen skall var mellan 7 och 12 år.
Det stora röda stenhuset i Kyrkbyn har tre våningar och byggdes
1906 av bonden Anders Jonsson. Kolonin i Kyrkbyn startade 1922 med
30 intresserade barn. Föreståndarinnan hette Helga Friman och hon
hade två flickor till hjälp. På den tiden höll kolonin till på andra våningen. Idag används hela huset. Huset är relativt modernt med flera toaletter, duschar, tvättmaskiner diskmaskin. På nedre våningen finns en stor
sovsal med plats för 8 personer. Det finns en matsal samt kök.
På andra våningen finns det två sovsalar med plats för sammanlagt
12 personer. Det finns också ett mindre mysrum samt föreståndarerum.
På tredje våningen finns två rum för personalen.
Under alla år sedan starten har det anordnats barnkoloni i Kyrkbyn.
Genom årens lopp har ca 5.500 barn från Söderhamns kommun haft
några sköna veckor där och ca 550 ledare har haft sommararbete. Det
är en ideell förening som bedriver kolonin idag. Barnen får i regel vara
där i en vecka men kan få vara där längre om det finns plats. Det kostar
inget att vara på kollo.
Föreningen som bedriver kollo är Söderhamnsortens sommargård.
Jan Erik Berger är en av de i styrelsen som arbetar helt ideellt. Pengar
att driva verksamheten kommer ifrån kommunen samt från många föreningar, privatpersoner och företag.
Logen Alir tyckte att denna verksamhet var värd att dela ut pengar
till. Därför åkte br Lars Person och Johnny S Andersson till kolonin i
Kyrkbyn med ett bidrag på 3.000:- kronor som barnen och dess ledare
Jan Erik Berger i spetsen mottog med stor glädje.
Text o bild, Johnny S Andersson
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Jubelveteranteckenutdelning i
Logen Stella Polaris

Jubelveteranen OÄ Axel Gustafsson och ÄÄ Holger Sverin
Stella Polaris hade åter glädjen att hedra ytterligare en tredje veteranbroder som blivit jubelveteran efter ett 50-årigt medlemskap inom loppet av ett år. OÄ Axel Gustafsson boende i Ystad fick skjuts av
en hjälpande broder för att besöka oss i Trelleborg, vilket gladde oss
bröder speciellt då han inte haft möjlighet att besöka oss på många
år. Broder Axel berättade att han ser fram emot at besöka oss igen
då tillfälle ges. Vidare berättade han att han några gånger i veckan
håller sig i trim med att spela bridge.
Hans Druidiska bana startade 1962 i Logen Dagda i de nya lokalerna
i den s.k. Skurustugan i Nacka. Efter att logen Dagda lagt ner gick

OÄ Axel över till Logen Elvin 1984. Båda dessa Loger som fanns i
Stockholm är numera upplösta och år 1999 flyttade han ner till
Skåne och övergick till logen Stella Polaris i Trelleborg, kanske ett
naturligt val då Logen Stella Polaris var moderloge till Logen Elvin.
Vi i logen vill gratulera honom till den nya utmärkelsen och med
förhoppningen att vi snart får återse honom i Trelleborg.

För oss yngre bröder är det till stor glädje och nytta att få ta
del av den kunskap som våra äldre bröder kan delge oss och nu
fick vi även kunskap hur det fungerar i en loge i mellersta Sverige. Det kan tyckas att 50 år är en lång tid, men nog minns jag det
som det var igår.
Några klassiska händelser som hände detta år 1962 var att
Lennart Hyland startade Hylands Hörna i Tv och refererade ishockey VM och myntade de klassiska orden ”pucken glider in i
mål” när Sveriges Tre kronor vann hockeyguld. Det var också
hysteri i folkparkerna när Michael Landon (Joe Cartwright) besökte Sverige och sjöng låtarna ”Gimme A Little Kiss och Be Patient With Me” som båda blev hits i radioprogrammet tio topp
1962. Detta år serveras vi också ett klassiskt aprilskämt i svensk
TV, då folk uppmanas hänga nylonstrumpor framför TV-rutan,
för att få färg-TV.
Kvällen till ära blev vi underhållna av Lena Wismar som med
sin ljuva stämma blev ackompanjerad av Kjell-Ove Dahlman på
flygel. De avslutade med helt underbara och ljuva toner ur Gabriellas sång.
Vid Pennan: ÄÄ Holger Sverin

Foto: Br Jan Fridsten

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 Lund 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 och Lund är vi drygt 60 medarbetare och
i hela landet ungefär 400 personer fördelat på ca 50 orter. Vi hjälper företag att växa!
Ring 040-661 20 50 eller gå in på www.bakertillymalmo.se
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Torsdag 23/8 började Merkurs logeår med ett besök
ute på Svinöra hos Piteå Båtklubb.
Efter att ÄÄ Anders Eriksson hälsat oss välkomna
ut på ön var det dags att presentera de fem namnen
inför balloteringen i höst.
Logevärd John Hansson
tillika ordförande i Piteå Båtklubb informerade oss om
klubbens arbete ute på Svinöra och dess verksamhet. Klubben har 1600 medlemmar
och är en av Sveriges största
båtklubbar. 840 båtar är registrerade i klubben som bildades 1948. Varje sommar
anordnas för ungdomar en
vecka då de får lära sig segla
och lära sig lite sjömanskap.
Många av dessa ungdomar
har nu när de vuxit upp och skaffat sig både båt och
familj. Det är grundtanken med denna vecka att så
att säga säkra fortlevnaden för klubben.
En mycket välskött anläggning som besöks flitigt
av båtägare runt Bottenviken. Efter detta väntade
stekt palt med smör och lingonsylt, rena gormemiddag för en sann Pitebo.
Sjöräddningssällskapet visade upp sin båt och intresserade fick en åktur ute på fjärden. Denna båt är
en gammal militärbåt Stridsbåt 90. Sedan återstod
bara hemresan med klubbens båt som fick göra rätt
för sig denna kväll.
40 bröder tog tillfället i akt att besöka båtklubben
denna upptaktskväll.
Text och foto, Lorenz Ökvist

DRUIDPENNAN

Upptaktsmöte hos
Merkur i Piteå

10 PENNOR

100:+ porto

Kampen fortsätter mot vår vanligaste cancersjukdom

• prostatacancern •

Beställes på Kansliet 040 12 80 81
E-post: kansliet@druidorden.org

Skriv ”Stipendiefonden”, så kommer ditt bidrag rätt.
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Alir på flytande utflykt
Den 18 augusti var det dags för logens traditionella
sommarutflykt och i år fick vi uppleva Söderhamns
vackra skärgård ombord på den klassiska M/S Moa.
Vid 12-tiden samlades ett antal förväntansfulla brr
med sällskap vid Söderhamns skärgårdsbåt. ÄÄ Morgan Brodin hälsade oss välkomna, och då särskilt vår
presumtive broder Fredrik Andersson med hustru,
varefter kapten och druidbroder Lars-Erik Mickelsson med besättning hälsade oss välkomna ombord.
Efter att elegant manövrerat ut från bryggan började
färden ut till dagens resmål, som var Enskärsorn eller i
dagligt tal bara Orn. Vädret var perfekt med svag vind,
lätt molnighet och en temperatur på lite över 20 grader.
Vi besåg och kommenterade de vackra husen från
olika tidsepoker på Söderhamns guldkust och det fina
resultatet av det stora saneringsarbete, som skett på
Stugsundsudden för att avlägsna rester av en smutsig industriepok. Många andra rester av mindre miljöfarlig
art finns kvar och dessa minner om tider som varit, då
vår lilla stad var en livlig bruks- och sjöfartsstad.
Under vår färd angjorde vi som hastigast ön Branthäll, som med sina lodräta klippor störtar rakt ner i havet. Minnen från unga dagar med dykning från
klipporna gjorde sig påminda hos en del av bröderna.
MOAs bar var både välförsedd och uppskattad för
att finna bot mot torra strupar och blev snabbt en
obligatorisk navigeringspunkt.
Efter en del besvär för vår eminente kapten att lägga
till vid Orn på grund av lågt vattenstånd och sandrevlar
klev vi i land. Vi blev snabbt utsatta för ett av Br LarsErik Pettersson utformat kunskapsprov i form av en
tipspromenad. Våra kunskaper om såväl lokala som

mer exotiska företeelser sattes här på prov. Tre av bröderna visade sig ha utomordenliga kunskaper och fick
full pott. Olika alternativ för en nödvändig utslagstävling kom därför att diskuteras såsom simtävling och terränglöpning. Då vår v ÄÄ var en av de tre mångkunniga
och då han på ett outtalat men tydligt sätt låtit förslagställarna förstå att detta närmast kunde innebära
vad som i kyrkliga sammanhang benämns avkragning
kom inget av dessa förslag att tillämpas.
Under tiden hade vår besättning på fartyget bytt roller, och i vissa fall också utstyrsel, och uppträdde nu
som kvalificerad restaurangpersonal. Vår kapten br
Lars-Erik uppträdde nu som grillmästare och br Erik
Eriksson med hustru bistod med såväl moraliskt som
praktiskt stöd. Lite i skymundan hade br Lv, Bo Österberg, öppnat Alirs uppskattade mobila drickabod.
Förväntningarna och ljudnivån vid långbordet på
stranden steg i takt med grilldofterna. Efter att hungrigt
försett sig med de välgrillade köttbitarna och en eminent potatisbakelse därtill steg sorlet vid bordet till ett
högljutt lovprisande av vad köket åstadkommit.
Tiden går fort när man har trevligt men vi fick finna
oss i att det var dags för vår besättning att återta sina
ordinarie roller och snart tutade MOA för avgång.
Söderhamns skärgård med sina c:a 500 öar är bedårande vacker men också svårnavigerad med många
och mycket förrädiska grynnor. Alla brr är inte erfarna
båtmänniskor så vår erfarne och pedagogiskt lagde
kapten uppmärksammade oss under hemfärden på
riskerna för bottenkänning om man inte noggrant följer upp den exakta positionen.
Förstapristagaren i tipspromenade kom under
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hemfärden att utses genom att dra tändsticka! Br Tomas Johnsson drog längsta stickan och blev den lycklige vinnaren av vinaren.
Efter landstigning i Söderhamn samlade ÄÄ Morgan Brodin, om än med visst besvär, de resande för
att framföra logens tack till alla som medverkat till en
mycket lyckad utflykt.
Vi i ALIR är lyckligt lottade över att ha den stora
bredd på ”civila” kompetenser som ger oss möjligheter att med egna resurser ordna trivselaktiviteter.
Text och bild: Bengt Uno Ljungquist

Druidgolf i Linköping
...fast i Söderköping!!
Så var det åter dags för årets Druidmästerskap i Golf för
bröderna i Linköpingslogerna och Damklubben i Linköping. Som traditionen bjuder är det den regerande
mästaren som arrangerar mästerskapen. Och ingen
broder kan ju ha missat kallelsen till mästerkapet, efter
Johan Hallbergs stora annonsblock i Druidtidningen.
Ja inte vet jag om det var marknadsföringen i tidningen, men vi hade glädjande nog flera bröder från våra
grannloger i Norrköping som anammat kallelsen och
deltog i drabbningen.
Eftersom Johans hemmabana är Söderköpings
GK, var det givet att den banan skulle få stå som värd.
Och vilket värdskap. Lite mulet vid starten, men efter
det att de inhyrda golfvärdarna önskat oss lycka till
så sken solen upp och värmen fanns kvar under hela
eftermiddagen och under prisfesten.
Snacka om hemmabana. Jag tror att 10 av de 18
hålen var sk dolda hål (åtminstone för mig) och de
övriga skulle man över vatten och diken längs hela
fairway. Skämt åt sido, en ganska utmanande bana
för alla oss, som var här för första gången. Men banan
var vacker och välskött och restaurangen får 5 bollar
för sitt fina utbud av mat och dryck.
Rolf E satt länge och trodde det var dags för honom att få sitt namn på bucklan, men… Inte i år heller! I en av de sista bollarna kom mästaren i god stil.
Ett fint inspel på 18 och så i kopp! Samma resultat
som Rolf men med lägre hcp: Sigurd Lövmo!! Och
det var inte första segern i denna ultimata tävling.
Dessutom vann Sigurd närmast hål. Och om så inte
detta räcker så kom Birgit Lövmo på 2:a plats i Damklassen och även hon vann damernas närmast hål.

Resultat Herrar: 1:a Sigurd Lövmo, 2:a Rolf E
Carlsson, 3:a Kenneth Brandin. Resultat Damer: 1:a
Anita Lundin, 2:a Birgit Lövmo, 3:a Kerstin Mattfolk.
Vi gratulerar alla deltagare till en fin dag på Söderköpings GK och tackar Johan och ”Bettan” för ett
fint arrangemang. Samtidigt lägger vi oss i träning för
att kunna ge Sigurd och Birgit en match på deras
hemmabana, Tranås GK, nästa år.
LK
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Druidmästerskap i varpa
med utemöte

Lördagen den 1 september sammanstrålade ett 25-tal gutabröder i Åhsbergska hagen strax norr om Visby för att avgöra
den årliga kampen om vem som är årets bästa varpakastare
i Logen Guta. 16 av bröderna ställde upp som tävlande medan resterande bröder utgjorde en sakkunnig publik.
Tävlingen avgjordes i två klasser, dels den mera precisa
klassen metallvarpa och dels den på Gotland traditionella
men mera slumpmässiga stenvarpan.
I klassen metallvarpa segrade i år Olof Bäckström efter
en mycket säker och gedigen kastning. I klassen stenvarpa
segrade Harry Hanell efter en imponerande serie kast och
visade för dagen en överlägsen form. Andraplatsen i de båda
klasserna belades av den verbale gamängen Lars-Eric Ganström som fortfarande visar en god kastform trots sina 78 år.
Kastavståndet i varpa är normalt 20 meter men det
finns en regel att vid uppnådd pensionsålder äger de tävlande rätt att utföra sina kast på endast 15 meters avstånd,
en regel som de flesta av de deltagande bröderna var berättigade till och därtill flitigt utnyttjade.
Tävlingsplatsen Åhsbergska hagen är en vidunderligt
vacker plats som bevarats på ett föredömligt sätt av Sällskapet D.B.V. I träden klättrar rikliga exemplar av den gotländska landskapsväxten, murgrönan, och den mera observante
iakttagaren kan ibland finna en och annan mistel i den regnskogsliknande vegetationen.
Men dagen var långt ifrån slut när varpatävlingen var avgjord. Lv Lasse Tell hade under dagen engagerat två medhjälpande bröder som med utmärkt resultat grillat ett helt lamm.
Den sedvanliga gutamåltiden avåts i Flundrevikens samlingslokal - bara några hundratal meter från platsen där varpatävlingarna avhölls - och alldeles intill stranden. Där sänkte
solen sin stora solröda skiva i havet och spred en extra förgyllande glans när den magnifika måltiden intogs.
Men ännu återstod den mest stämningsfulla stunden
som skrivaren av dessa rader någonsin upplevt i druidiska
sammanhang. Ja i alla sammanhang faktiskt.
I det alltmer tätnande nattmörkret kallade logens mar-

skalk med en brinnande fackla i handen bröderna till en vandring rakt in
i Åhsbergska hagens inre där en naturligt avgränsad lund så småningom
öppnade sig och där den tystlåtna vandrande skaran vördnadsfullt inträdde. Där avhölls kvällens eubatmöte ute i det fria. Belysningen utgjordes av
ett fåtal fackelbloss med de blånande ränder som bildas av vanlig tändvätska som extra dekoration mot nattmörkret. Dessutom kunde man ana det
i det närmaste obefintliga ljuset som spreds av en och annan stjärna som
nyfiket betraktade människorna nere i lunden genom trädens lövverk
som svagt rörde sig den svaga vinden.
Mötet var kort och stämningsfullt och jag tror att några av bröderna i sin fantasi kanske upplevde samma stämning som de första druiderna en gång gjorde
eftersom alla forntida druidiska sammankomster skedde i den fria naturen.
Efter att mötet avslutats vandrade bröderna vägledda av havets brus tillbaka
till festlokalen. Där bjöd logevärden, som den gotländska matkulturen bjuder
när man äter grillat lamm, på saffranspannkaka och en konjak till efterrätt.
Kvällen fortsatte under gemytligt samspråk och broder Johnny Varg
berättade med inlevelse om sitt besök på den druidiska platsen Stonehenge. För egen del kunde jag inte undgå att sända tacksamma tankar till
en av logen Gutas tidigare ÄÄ, Sylve Klinth, som för sex år sedan genom
egna idoga undersökningar och vandringar hittade och genomförde det
första druidiska utomhusmötet i Åhsbergska hagen.
En tradition som jag hoppas kommer att bestå långt framöver.
Text: Bertil Andersson. Foto: Sören Larson, Jan-Erik Wessman

Segrarna i sten- resp.
metallklassen, Harry Hanell
och Olof Bäckström
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Logen Halör på
Månstorps Gavlar
Halörs sommarutflykt
Denna lördag åkte bröder med sina respektive på en sommarutflykt som broder Bertil Ahlquist hade arrangerat. Vi fyllde nästan
en 50 personers buss.
Första anhalt var det kända Fricks spettkaksbageri i Billinge,
där fick vi en visning av det lilla bageriet med både stora och små
spettkakor. Här fick vi också en välbehövlig kopp kaffe med som
sig bör spettkaka på familjen Fricks vis. Broder Bertil hade också
ordnat med lite annat godis till kaffet också för den som så ville.
Vi var också några bröder och damer som av andra generationen Frick fick en visning av den helt fantastiska trädgården som
omgav verandan vi satt och drack kaffe i. Där fanns blommor och
träd mm som planterats för ca 40 år sedan, och några hade först
nu på senare år börjat blomma.
Nu var det dags för avfärd till nästa anhalt, ett besök i Göingebygden närmare bestämt Tykarpsgrottan i Ignaberga. Här blev det
en guidad visning av grottan. Det är ingen grotta utan en gruva där
man under jord plockat ut kalk från berget för att tillverka cement.
Efter nedstigning i den något trånga ingången kom vi så in i stora
salen och vår guide berättade om hur människorna slitit där nere
med handkraft och enkla verktyg för att få ut kalk, så beundrar man
dessa kvinnor och män som utfört detta. Vi fick också veta att det
bor ett antal fladdermusarter i grottan under vintern eftersom det
alltid är + 8 grader i grottan året runt så de trivdes där.
Alla kom ut ur grottan och när vi kom upp i dagern igen var så
dags för lunch. Vår eminente kock Håkan hade lagat till en massa
godsaker, samt goda drycker till detta. En riktigt god lunch utomhus med en liten regnskur, men stämningen var ändå på topp. Än
en gång ett stort tack till Håkan.
Dags för avfärd till sista anhalten Fredholms vingård utanför Tyringe, efter en stund stannade vi vid en backe och det såg ut precis
som en vinodling i Tyskland men mindre, här var endast 600 stockar.
Efter vandring genom vinfältet bänkade vi oss i ett tält och serverades kaffe och kaka och under tiden berättade familjen Fredholm om sitt
projekt med vingården och om den ädla konsten att odla vin. Varje vinstock ger ca 1,5 -2 liter vin men för att få vin med bra kvalitet tänkte dom
endast gör en flaska per vinstock. Alltså ca 600 liter vin både rött och vitt.
Broder Bertil hade ordnat med en frågetävling som vi fått tidigare
och där var ett antal frågor om vin och ett fint pris hägrade, en bok om
skånska vingårdar. Vinnare blev Britt-Marie Olden.
Så var det dags för hemfärd mot södra Skåne och efter några
stopp var vi tillbaka i Höllviken. Ett stort tack till br Bertil och
hans medhjälpare för denna mycket trevliga utfärd, hoppas att det
blir ett återkommande arrangemang framöver.
Vid pennan br Ulf L

Månstorps Gavlar, en återkommande plats att börja höstterminen
på. Till vår glädje fick vi i år tillbringa mötet inne i borgen. Alla lösa
stenar har åter fått sin fasta plats.
Månstorps Gavlar byggdes på mitten av 1500-talet av en dansk
rikshovmästare och tillhörde danska kronan, men övergick till svenska kronan som Bornholms vederlagsgods. Men oartigt nog förstördes
slottet av danskarna under det skånska kriget 1675-1679.
Nu skriver Halör sin historia genom sitt årliga första höstmöte
just här, som traditionsenligt börjar med korv, öl och gammeldansk.
Till detta utemötet börjar det även bli tradition med besök av skinnklädda MC bröder från Stella Polaris och Selene.
ÄÄ Paul Ljungqvist hälsade bröderna välkomna, han gladdes
över att så många bröder hade slutit upp. Givetvis njöt han liksom
alla andra över denna magiska kväll, med skånska slätten som sluter sig runt borgen.
Mötet avslutades också enlig tradition med dikter lästa av br.
Lennart Blomgren och br. Bertil Ahlquist. Br Zivko Korecic slutligen
med sitt magiska munspel.
På efterlogen bjöds också enligt tradition sillbord för 4.98:- Vår
kock Håkan (när tar vi in honom som broder?) hade som vanligt
fixat ett njutbart sillbord.
Med hjälp av den goda sillen och br. Zivkos ledarskap var sången
ett givet inslag. ÄÄ avslutade kvällen med att dela ut blommor resp.
blomsterkorgar till bröderna Lennart Blomgren, Rolf Tillberg och
Lennart Harneman, som alla hade blivit ett år äldre.
Bertil A.

Kampen fortsätter mot vår vanligaste cancersjukdom

• prostatacancern •

Skriv ”Stipendiefonden”, så kommer ditt bidrag rätt.
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I stället
för
blommor
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LANDET RUNT
1 Logen Ad Astra, Malmö
Bardating och Eubatmöte den 18 september.
Så var vi tillbaka igen. Efter en terminsstart med ett möte i det fria, och
sedan besök i annan loge var vi så på hemmaplan. Tydligen efterlängtat
av deltagarantalet att döma, 41 egna bröder och en gästande broder.
Denna kväll hade vi i under Eubatmötet fått se tre brr. föräras
trohetstecken. Br Jan Gunn för 400 möten och Brr Kerry Mattsson
och Sten-Åke Ljung för 100 möten.
Väl ute från lunden märktes det att en del Bröder inte setts på ett
tag, för det var många och livliga samtal runt baren innan Lv Fredrik
Björklund kunde bjuda in till matsalen. OÄ Kjell-Arne Nilsson ledde
som vanligt intåget till tonerna av ”Här kommer mannar, skånska
mannar det ser ni väl”. Väl till bords kunde Lv Fredrik bjuda på en
dansk inspirerad måltid. Därefter hälsade ÄÄ Uno Jönsson bröderna
välkomna och utbringade en skål för logen Ad Astra.
Efter ett kort avbrott för att hämta avec till kaffet var vi så tillbaka för
den utlovade underhållningen. Men innan denna tog plats passade ÄÄ på
att gratulera de tre brr som jubilerat under sommaruppehållet. Det var brr

Jan-Erik Wedin, Lars Sjöstrand och Evert Persson. De fick alla Ordens vackra diplom som visar att logens uppvaktningsgåva gått till Stipendiefonden. Detta beledsagades med en skål och ett leve för jubilarerna.
Så var det då dags för underhållning. Till samma toner som vi tidigare tågat in till kom så trion Folke Frennhoff, Kjell Persson och Anders
Timberg in i matsalen. Folke Frennhoff som gästat oss tidigare i egen-

skap av berättare om Skånska Sillakademin, skulle denna kväll berätta om Utedassets historia. Ett något udda ämne, och en del bröder
undrade nog vad det skulle bli av detta. Men det blev något när Folkes
färgstarka och målande beskrivning varvades med sång och musik av
Kjell och Anders på ett mycket underhållande sätt, och det var många
skratt och uppdragna mungipor. ÄÄ och MÄ tackade trion med blombuketter för ett uppskattat framträdande.
Så närmade sig denna kvällen sitt slut och nöjda bröder kunde
dra sig hemåt efter en trevlig kväll i många bröders sällskap.
UJ

2 Logen Stella Polaris, Trelleborg
Veteranafton och teckenutdelning
Det andra mötet för säsongen var ett gemensamt möte med Trelleborgslogerna och präglades av god Druidisk anda då flera bröder
från Logerna Stella Polaris och Selene medverkade och hedrade våra
veteranbröder då det var veteranafton hos Logen Stella Polaris. Vi
hade glädjen att ha 18 veteranbröder närvarande varav två bröder
var jubelveteraner, OÄ:arna Anders Rasmusson och Henry Arnshed.
Denna kväll hade vi också glädjen att utdela närvarotecken till åtta
bröder i Logen Stella Polaris.

Vår SÄÄ Claes Nilsson blev hedrad med närvarotecken för 500
möten och han är nu vår fjärde aktive broder som närvarat vid så
många möten. OÄ Thomas Ericsson blev hedrad med 400 möten
och tre bröder med 300 möten, OÄ:arna Sören Kreutzfeldt, Bo Andersson och Carl Jörgensen. Tre bröder hedrades med 200 möten,
OÄ Ingemar Granelli och brr Nils Svensson och Holger Sverin.
ÄÄ Holger Sverin höll tal till veteranbröderna var efter vår SÄÄ
Claes Nilsson läste några tänkvärda ord, författade av vår tidigare
broder OÄ Åke Jönsson.
I efterlogen var det utannonserat en hemlig gäst, känd för att ha
kommit tvåa i Sikta mot stjärnorna, och att ha blivit fyra i melodifestivalen samt att ha medverkat på Svensktoppen nästa. Vår gäst för
kvällen var Pearl Jarl, känd sedan tidigare under namnet Paula
Åkesdotter Jarl men som numera använder sitt andra namn Pearl.
Hon körde igång en show som lyfte taket på Druidvillan och för tred-

19

Nr 8 oktober 2012

Svensk Druid-Tidning

Odd Fellows-huset, Köpmangatan 30, Luleå
Pearl Jarl och Mattias Andersson underhåller

je gången under min tid i Logen blev det stående ovationer ifrån bröderna. Pearl sjöng bl.a. en del Elvis låtar och efter att vi hade fått
denna högklassiga underhållning släppte hon in sin nya pianist Mattias Andersson som också visade sig vara en utomordentligt högklassig sångare. Pearl och Matthias stannade kvar en god stund efteråt
och förhöjde stämningen bl.a. bröderna. Vad jag förstod blev denna
kväll en av höjdpunkterna i Logens historia och bröderna fick en av
sitt livs musikupplevelser under senare år.

med ett antal andra i det stiliga och anrika Odd Fellows-huset på Köpmangatan 30. Stora och stämningsfulla lokaler som lämpar sig utmärkt
för en Loge med siktet på att ta nya tag och expandera. Läget mitt i Centrum låter oss synas på ett helt annat sätt än vi kunnat tidigare.

Dagsutflykt med damer till Danmark

Den 1 september anordnade IU en resa för systrar och brödrar med
start i Trelleborg. Dagens förmiddagskaffe intogs på ”Allt i Gläntan”.
Efter kaffepausen gick färden vidare till Helsingborg och överfart med
Scandlines färja till Helsingör. Resenärerna blev avsläppta här för att
promenera och göra allahanda inköp.
Åter på i bussen gick färden vidare tills vi nådde dagens speciella
besök. Strax utanför Hilleröd besökte vi Falkonergården och Edith
Wenzel med sina rovfåglar. Här fick vi en hisnande uppvisning där
fåglarna visade sin smidighet och hur de dök efter sina föda, allt på
kommando från Edith Wenzel som tränar dessa fåglar. Uppvisningen startade inomhus med en amerikansk tornfalk som hör tillvärldens allra minsta rovfåglar. Dens vikt är endast lite över 100 gram.
Vi fick se när Edith släppte en vandrarfalk som gav sig iväg för att söka
efter föda på någon kilometers område. Efter en stund och när Edith såg
att den var mogen för återfärd började den sin flygning tillbaka. Detta är
ingen helt självklarhet då det rör sig om en vild fågel som går efter sin egen
vilja. Men Falconeren har lagt ner mycket träning och med den mat som
erbjöds, så kom falken flygande in igen när Edith kallade på den. Maten
brukar vara kyckling och är omtyckt bl.a. rovfåglarna.
Efter besöket intogs en dejlig lunch på Café Petersborg i Köpenhamn. Och efter måltiden blev det ett besök på Carlsbergs bryggerier
med en rundvandring på bryggeriets museum för att där efter avsluta besöket med några kalla öl.
Broder Kenneth Eneroth guidade och körde oss på ett säkert sätt
genom den danska huvudstaden och ett stort tack till våra utskott IU
och FU som gjorde resan möjlig. Många systrar och bröder hoppas på
någon form av repris nästa år.
Vid pennan: ÄÄ Holger Sverin

Carl-Otto Gählman Stående: SMÄ Ulf Bergström, SÄÄ Anders Wikstén,
ÄÄ Leif Burwall, SV Börje Johansson

Den 21:a september höll vi vårt första möte i de nya lokalerna.
Det blev ett högtidligt möte där Br Carl-Otto Gählman tilldelades Ordens Stjärntecken av ämbetsmän från SL Nordanland med SÄÄ Anders Wikstén i spetsen.
I efterlogen serverades en brödramåltid under temat ”Havets
Läckerheter”. Brr Roland Rönnqvist och Carl-Otto Gählman stod för
den imponerande menyn.

18 Logen Cynthus, Ulricehamn
Norska bröder på besök i Ulricehamn.

14 Logen Morvin, Luleå.

Stjärnteckenutdelning i våra nya lokaler.

Logen Morvin genomgår stora förändringar denna höst. Under sommaren flyttade vi ut från dåvarande Morvingården på Bergviken för
att slå ner bopålarna mitt i Luleå Centrum. Vi är numera ”sambos”
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Ljungby
Jan o Jerker Hagfoss
Arto Lassila
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Dagens eubatmöte besöktes av 22 bröder ifrån logen Fraternitas, Sandefjord. Ett kärt besök och länge efterlängtat och dagens möte var förlagt till en fredag med tanke på de långväga gästerna. Två bröder ifrån
logen Taliesin hade också infunnit sig och tillsammans med 51 egna
bröder var logelokalen välfylld och efter arbetet i Lunden stod kräftor med tillbehör på programmet.
I efterlogen hyllades br Görgen Rosell med anledning av hans
70-års dag och blomstercheck och hyllningssång kom honom till
del. Dagens LV br Göran Juntorp hälsade välkommen till bords.
ÄÄ Kåre A. Wilhelmsen talade för sina bröder i Fraternitas och
tackade för det fina mottagandet man fick vid ankomsten till logelokalen och gladde sig åt att man fick komma till detta möte.
Lotteriförsäljningen gick ovanligt snabbt och om det berodde på
det goda humöret efter kräftkalaset eller köpstarka norrmän låter vi
vara osagt. Många tal förhöjde stämningen under kvällen och man
skiljdes så småningom åt i god brödraanda.

13/9 Bardating och eubatmöte

Kvällenstartade med ett förkortat Bardating och Eu-mötet inleddes
med att ÄÄ Rolf Johansen hälsade gäster ifrån logerna Wirdar, Taliesin
och Excalibur varm välkomna. Brr Thomas Bergström logen Excalibur
och Kurt Broberg, logen Wirdar hälsade ifrån respektive loge. 51 bröder närvarade denna afton.
MÄ Christer Ström inbjöd till en tågresa till Stockholm i äldre
vagnar. I Stockholm görs ett uppehåll på sex timmar och på återfärden serveras ett stort julbord. Anmälan görs direkt till br Christer.
I efterlogen uppvaktades brr Jan-Erik Sprigg och Lars-Åke
Schoultz med anledning av deras 70 respektive 75-års dagar. Blomstercheck, hurrarop och sång förärades jubilarerna.
LV Clemen Hansen med arbetsutskott serverade måltiden. Med LV
önskemål om förslag till förändringar i Efterlogen i tankarna, skingrades så småningom bröderna i den relativt sköna septemberkvällen.
Leg

Ola Kajrup tog emot bröderna. Alla tycktes lida av en viss hunger så Ola
bjöd alla till bords. När samtliga tycktes ha frestat smaklökarna tillräckligt presenterade Br Ola kortfattat företaget Roundo AB.
Roundo AB är ett utpräglat exportföretag med kunder World Wide.
Alla typer av bockningar av plåtmaterial utförs med i de flesta fall
skräddarsydda kundanpassade lösningar. Distributionen sker genom
ett globalt nätverk av agenter. Det finns idag 5-6 konkurrerande företag med liknande verksamhet i Europa.
Roundo grundades 1964 och var då ett familjeföretag med 5 anställda. 2007 sker ett generationsskifte och Ola tillsammans med sin syster
Åsa tar över verksamheten, och har idag ca. 60 anställda i Hässleholm.
2011 såldes företaget till Sundet och Br Ola blir kvar som VD på företaget.
Kvällens möte avslutades med en rundvandring i fabriken med
demonstration av bockningsmaskiner i aktion. Bröderna tackade
för ett intressant besök och vände hemåt i den jummiga sensommarkvällen. ÄÄ påminde om nästa Eubatmöte den 14 september,
som också är en inbjudningskväll för presumtiva bröder.
Vid pennan Mats Ericsson

20 Logen Carnac, Helsingborg
D-stämma och Eu-möte, 30 augusti

Det är med blandade känslor man rustar sig för höstens första möte, sommaren i Sverige har inte gett en stabil sommarkänsla, man går ju liksom
fortfarande och hoppas på att det kanske kan bli sommarväder trots allt.
Mörk kostym innebär på något sätt att man har gett upp hoppet om sommarväder, men samtidigt gläder man sig åt att träffa bröderna igen.
På D-stämman som genomfördes ritualenligt fick vi den glädjande
nyheten att det fanns tre ansökningar om medlemskap i vår brödrakrets,
men glädjen grumlades något av att tre bröder begärt utträde, alltså status quo i medlemsmatrikeln. Man får osökt tanken OM man hade kunnat förhindra anmälan om utträde med någon form av medlemsvård,
eller så får vi fortsätta att botanisera i bekantskapskretsarna.

19 Logen Stonehenge, Hässleholm
Eubatmöte med företagsbesök den 31 augusti

Efter sommaruppehållet med ett väderläge, som meterologerna definierar, som en traditionell svensk sommar med ömsom sol och ömsom
regntunga skyar, hade 48 bröder infunnit sig i logelokalen för terminens
första eubatmöte. Entusiasmen att återse sina bröder var påtaglig och
diskussionerna och rapporterna av brödernas sommaräventyr flödade
kring bardisken innan marskalken kallade till lunden för kvällens logemöte. Efter avslutade ritualer i lunden begav sig alla bröder med lämpliga fortskaffningsmedel till Roundo AB för kvällens företagsbesök där br
Efter ett väl genomfört Eu-möte var det så dags för brödramåltiden där kvällens ”kunskapare” Ellen Skarp, som representerade
Bokia och familjeföretaget Killbergs, hälsades välkommen att deltaga i brödramåltiden. Ellen Skarp gav oss på ett lättsamt sätt insyn i
familjeföretaget Killbergs och därefter följde så en kunnig och snabb
presentation av höstens läsvärda utgåvor på bokfronten.
Så kunde vi åter foga en minnesrik logekväll till vår minnesbank
innan vi gick ut i den ”yttre världen” som faktiskt bjöd på lite sommarkvällskänsla.
Text och bilder Kjell Håkansson
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21 Logen Wales, Malmö

...höll den 24 augusti sitt första Eubatmöte för hösten i sorg och i
glädje. Vår mycket uppskattade broder OÄ Curt Månsson hade gått
bort efter 47 år, i vår Orden. Vid parentationen kändes hur mycket vi
saknade och sörjde vår broder, men efterhand tog de ljusa minnena
över och vi kunde fröjdas över att ha fått lära känna honom. Sorgen
förbyttes till glädje, som senare kom till uttryck i efterloges myckenhet av historieberättande.
MÄ Peter Jinert hälsade, i ÄÄ Fredrik Guveks frånvaro, alla bröder välkomna till efterlogen, men det var tyvärr fler som inte kunde
delta denna afton, däribland vår värderade Lv Ulf Nordblad. Emellertid hade han som fullvärdig ”stand in” SOÄ Lars-Åke Sevborn.

passagerardörren. En reslig, ståtlig man i mörkblå “Stor mässdräkt”
med slängkappa och en vit sidenhalsduk med fransar nonchalant kastad över vänster axel stiger ut och synliggör en stor svart kravatt, vit
kaptenskärmmössa samt “lök” och korslagda kanoner på ärmsluten.
Han är kustartillerist, logebroder och har med sig sin son med en
kamrat för reception. De tre mottages högtidligt och storögt av en diskret mottagningskommitté, som önskar dem hjärtligt välkomna invid
Druidgårdens entréramp. Recipiendernas namn är Istvan Trombitas
och Björn Elgeskog.

Eu Istvan Trombitas, ÄÄ Oskar Beck, Eu Björn Elgeskog.

På ett föredömligt sätt presenterade SOÄ:en menyn. En skyndsam servering skedde av OP, Skåne och annat kryddat brännvin mot
erläggande av pollett. Jag måste säga att personalen har god empati
för brödernas behov.
Efter maten hastade vi till Wales hörna för utbyte av polletter mot
dryckjom och avsmakning av två sorters Cointreau. Den ena var godare. 40 minuter över det oslagbara talet samlades vi till kaffe med
tillhörande kaka. MÄ Peter utbringade en skål och ett leve för Druiderna och som vanligt skallrade glas och rutor.
RSSkr Göran talade om broder Curt Månssons värv för vår Orden och
att det var denne som både varit bas för vår stjärnhimmel i Lunden samt
byggt vår bar. Det var ett rejält dagsverk att få baren på plats. Väl på Västergatan 3, konstaterade man att baren inte gick in genom dörren, på det att
man blev tvungen att lyfta av den smala delen av porten. Bara den väger
över 100 kg. Man försökte först med hjälp av ett koben (kofot för er som
inte förstår skånska), med blev till slut tvungna att använda ett spett. Påföljande morgon var broder Curt uppe vid sitt verk när en annan broder ser,
att det på baren finns en skylt med texten ”Made by Curt Månsson, Wales”,
varför han spörjer: ”Varför i h-vete kan du inte skriva på svenska?” Det var
det beröm broder Curt fick för sitt arbete. Må han vila i frid och lyssna på
sin älskade jazzmusik. Hans ande svävar i vart fall över vår Loge och Orden.
Bo af Winklerfelt

36 Logen Iris, Göteborg

Eubatmöte med reception 12 september

Stora cumulusmoln svepte in från Vinga i höstmörkret. Samtidigt
svänger en limousin in på Druidgårdens gårdsplan. Ut från passagerarplatsen stiger en fänrik, som under stram honnör öppnar främre

De blivande eubaterna anmäldes av beredande broder Dick Olofsson
och inleddes i Lunden av bröderna Lennart Sjöberg och Hans Bergqvist och invigdes högtidligen i Druid-Orden som eubater av ÄÄ Oskar Beck. Vittne till den högtidliga receptionen var också gästande
broder Emil Sivertsson från Logen Wärend, Växjö.
I efterlogen höll ÄÄ ett mycket personligt och inspirerat tal till eubaterna och naturligtvis hyllades vår logevärd Peter Janhede slutligen
för sin trerätters kulinariska komposition.
Stanley et Consortes

37 Logen Hesperus, Malmö

Sommaren är över och vi kan åter samlas i vår loge. 34 bröder kom
denna kväll den 28 augusti till Eubatmöte med efterföljande kräftskiva. Inbjudna gäster kom från logen Vasa.
I Lunden fick vi avnjuta musik av brr Kjell Olsson och Milos Kalla
från logen Ad Astra. De spelade bland annat Charlie Chaplins mest
kända sång ”Smile” från filmen ”Moderna Tider”.
Br Per Ovenberger tilldelades 200-nålen. Imponerande är att Per kunnat
delta i så många möten trots att han är bosatt i utlandet. Brr fick också
inbjudan till Hesperus 70 årsfest som går av stapeln den 2 februari 2013.
Kjell och Milos underhöll också i efterlogen. Vi delade ut Hesperusgram
och blommor till br Ronny Holmgren som i sommar fyllt 70 år.
Gunnar Edebrand

43 Logen Grannos, Avesta.
Grannosbröder fyller 400 år

Onsdagen den 11 juli hämtades 6 bröder i sina hem för vidarebefordran till Tj OÄs hem Hyttbäcken. Gemensamt för dessa var att
alla har eller skall fylla jämna år under sommaren. En stor skylt
(400 år) var det första som mötte oss. Ett trettiotal av logens övriga
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bröder fanns redan på plats för att fira oss jubilarer. Vår logevärd
Peder hade med hjälp av några bröder dukat upp med korv och grillat kött av skilda slag. Till detta bjöds vi på öl eller vin.
Mätta och belåtna var det flera bröder som utnyttjade broder Johans
28 grader varma pool. Badringarna var tyvärr lite väl små för välvuxna
Druider men de var ju ämnade för Johans son Milton. Men vi som badade trivdes som fisken i vattnet och vi förnöjde även övriga bröder som
med glada rop uppmuntrade oss till diverse akrobatiska simkonster.
Vid det efterföljande kaffet diskuterades höstens kommande
möten och aktiviteter. Vi startar upp att med våra damer fara till Falun och se Peter Karlsson med blå grodorna. Efter föreställningen
går bussen tillbaka till vår logelokal där två bröder har offrat sig och
stannat hemma och lagat till en god teatersupé.

Frackpaket
från 2.199:-

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

Betalning mot faktura eller
delbetalning.
Vi jubilarer, Anders Thomson 50, Rolf Kumlin 60, Per-Arne
Wahlgren 60, Kjell Enström 70, Bengt Kumlin 80 samt Per-Axel
Siljebäck 80 tackar logen och dess bröder för en underbar uppvaktning.
Broderskapet känns underbart.
Väl mött i höst. Önskar P-A.S

Kundtjänst: 0454-572 055

TYCKER DU OCKSÅ ATT
VINTRARNA BLIR LÄNGRE?
Jag förmedlar Hus & Lägenheter genom:

52 Logen Sefir, Grebbestad

Onsdagen 5:e september var det dags för höstens första ”inomhusmöte”. Nu var det Bardating med gradgivning.
ROÄ Göran Henriksson
ledsagade Eubaterna Robert
Dahlberg och Björn
Berndtsson in i Lunden inför deras upphöjelse till
Barder. Våra ämbetsmän
genomförde gradgivningen
med den äran, vilket senare
i efterlogen ROÄ Göran Henriksson kom att tacka för.
ÄÄ Lars Wallin talade till de nya Barderna och önskade dem välkomna i denna grad och betonade speciellt att han gladde sig åt deras relativa ungdom.
Broder Robert Dahlberg, nybliven Bard, framförde deras tack för
detta välkomnande. Broder Robert, som även ingår i vårt Ideella utskott,
passade på att betona att målet skall vara att göra våra möten så intressanta och givande, att man verkligen vill vara närvarande på dem. Ingen
kan klandra denna målsättning!
Broder Erik Peper refererade, av olika skäl kraftigt försenat, från
Sefirmästerskapen i golf 2011, där broder Bengt Dahlman avgick med
segern. Förutom den sportsliga äran får broder Bengt nu också äran
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att sammankalla till, organisera och tävlingsleda Sefirmästerskapet
2012. Detta “extrapris” var hans egen idé till segerpremie. Denna premie kammades året innan hem av detta referats författare - som tillika denna kväll refererade om broder Bengts seger år 2011!
ÄÄ Lars Wallin redogjorde för sin, av vissa påtalade, försummelse att efter vårterminen glömma att uppvakta vår “kökschef och
husmor” Evie med den traditionella blomsterbuketten. Denna dag
hade han kommit ihåg att såväl inhandla som att medföra en sådan
till aftonens möte. I gengäld glömde gode broder Lars att överlämna
buketten till Evie innan hon hunnit cykla hem. Broder Lars fann då
på råd och ringde upp vår Evie.
Såväl information om i logelokalen väntande blomsterbukett som
brödernas hurra- rop framfördes därmed via mobiltelefon till Evie, vars
goda mat utgjorde den lekamliga basen i denna höstens första efterloge.

Vid pennan: E.P.
Långt hår, skinnbyxor och hårdrocksbas

Skm redogjorde i korta ordalag för det ekonomiska läget och konstaterade att vi följer budget.

Eubatmöte

SL Folkungaland hade inviterat, förutom SOÄ Per Larsen Östanland för att informera om ”Halmstadsmodellen”, även SL-ämbetsmän, ämbetsmän från övriga GL inom SL och till sist men inte minst
RSSkm Sigurd Lövmo, vilket medförde en viss trängsel i Lunden,
men finns det hjärterum så finns det …
Under punkten ”Ordet fritt” och ”Till Logens bästa” påbörjade
SOÄ sin presentation och menade att rekrytering av nya bröder är
oerhört viktigt, för att logerna inte skall minska i antalet bröder. De
loger som inte aktivt jobbar med rekrytering minskar ofta i antalet
bröder så att verksamheten försvåras och i värsta fall upphör.
I efterlogen, där Lv bjöd på förtäring och under kaffet fick SOÄ
Per Larsen tillfälle att utveckla idéerna med ”Halmstamodellen” då
han bland annat visade ett bildspel som tagits fram och överlämnade det till respektive GL.
Kvällen avslutades med en diskussion beträffandfe för- och nackdelar med modellen och hur man på bästa sätt når presumtiva bröder, marknadsför Orden utåt på lämpligaste sätt. Många intressanta
synpunkter fördes fram.

Eubatmöte den 28 augusti

Den 20:e september fick vi besök av Magnus Rosén, en världsartist
som bland annat är känd för att ha varit med i det svenska och
världsberömda hårdrocksbandet från Göteborg vid namn Hammerfall.
Det var några som skruvade på sig lite nervöst när Rosén satte
upp sin basförstärkare och hängde på sig en bas med neonlysande
strängar men det skulle snabbt visa sig vara obefogat.
Efter en introduktion av sig själv där han berättade om sina många
solobas projekt så spelade han ett egenkomponerat stycke som hänförde
publiken. Om någon var kritisk från början så var det nu bortblåst. Magnus gör nämligen något som få bassister kan. Han kan balanserat hänföra sin publik på detta fyrsträngade instrument som sällan får beröm
på egen hand. Magnus visar att basen kan vara fokus och kan spelas ensamt och avnjutas, bara men vet hur det skall trakteras.
Magnus hade med sig lite skivor ifall någon eventuellt ville köpa
och det visade sig att dessa gick åt som smör i solsken. Som vanligt
intogs en god måltid men detta är ju självklart.

55 Thesevs, Linköping

Sommaren närmar sig slutet och det är åter dags för Logearbetet att skjuta
fart. Det började med en överraskning genom att var och en fick ett plastkort för närvaroregistrering. Thesevs har alltså anslutet sig till OGMA.
Ingen konkurens från varken ishockey eller fotboll gjorde att 55
bröder strömmade till uppe i Lunden där ÄÄ Gunnar Feldt välkomnar till termminens första möte.
Det känns otroligt högtidligt att åter igen omslutas av Lundens
värmande gemenskap efter sommaruppehållet och ta del av det rituella och lyssna till skön musik.

Logevärdarna inbjöd därefter till den sedvanliga kräftsupén i
Bankettsalen som var dekorerad med speciellt framtagna tallriksunderlägg. Vingårdsarbetarna var inbjudna som hedersgäster.
Det smaskades, sögs, smuttades och klunkades under det att
allsången kllingade anförd av en inbjuden trubadur.
CGS

Druidstämma,

Lundens stillhet sluter sig kring oss. En Druidstämma med val och
ballotering väntar oss. Valet avser komplettering av representanter i
vissa utskott. TjOÄ Jan Gunnarsson installerade därefter de ämbetsmän och ersättare som inte haft tillfälle att närvara vid årsdagen tidigare i vår.
Balloteringen, vilken avsåg fem sökande utföll lysande och br
Skr uppmanades att bjuda in de fem till reception om två veckor. Br

61 Logen Halör, Höllviken
Torsdagen den 6 september

Hur ett spontant möte slutar i en musikupplevelse. Roland Boström berättade hur han en dag spontant slog sig i slang med en förbipasserande person, som visade sig vara Leif Bengtsson, musiker och lektor vid Malmö
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Academy of Musik vid Musikhögskolan i Malmö. Roland undrade då om
han kände våra druidbröder ROÄ Kjell Olsson och OÄ Milos Kalla. ”Ja i närmare 40 år blev svaret och vi skall spela tillsammans i Polisens storband
nästa lördag”. Vi som känner Roland förstår att han efter kontakt med Kjell
ordnade en spelning. Men han hade ett problem, vad betalar man en känd
musiker som bl.a. är anlitad av stora orkestrar i Europa. Vad betalar ni Kjell
och Milos när de kommer till er och spelar, blev frågan. ”Ja, säger Roland
mat och en flaska. Då får jag det samma”, blev svaret.

och övriga en flaska kvalitetsvin. Även Ordens Diplom utdelades av
SOÄ Dan Bergeld från SL Vänerland.
Kvällen avrundades med kaffe och tillbehör. En lyckad logekväll
var därmed till ända.
Text och foto Ulf Widén

Leif Bengtsson och Roland Boström i glatt samspråk

Så kom då ROÄ Kjell Olsson och OÄ Milos Kallas med Lektor Leif
Bengtsson och gav oss Halör bröder en oförglömlig kväll. Med tio (10) olika
trumpeter gav Leif oss en timmes undervisning hur olika toner flödar ut
från skiftande trumpeter. Somliga med soft klang andra med lita studs i,
lämpade för jazz etc. Vissa stycken kompade broder Kjell honom på piano.
Efter Leifs uppvisning spelade så bröderna Milos och Kjell några sköna
stycken, som vi så ofta blivit bortskämda med när de gästar vår loge.
Kvällen var till ända och alla bröder konstaterade ”den bästa musikkvällen på länge. Tack br. Roland för ditt initiativ, nu gäller det
bara att ta in Leif i vår loge.
Bertil A

64 Logen Idris, Strängnäs
Kick Off augusti 2012

Vi samlades till höstens första möte med Kick Off och till brödramåltiden hade Lv Kjell Rosenqvist införskaffat kräftor fångade i Hjälmaren. Kräftor i stor mängd låg upplagda på fyra stora fat, som fylldes
på vartefter mängden minskade. Upplägget var mycket aptitretande.
Vi fick dock vänta med att sätt klorna (ha, ha roligt) i kräftorna, för
först skull det genomföras en tipsrunda med tolv frågor.

63 Logen Aquila Karlstad

Det blev en höstrivstart med tre möten och efterloge den 13 september
då kvällen inleddes med ett OÄ-möte som bland annat diskuterade
inriktningen av logens välgörenhet, medlemsvärvning, efterlogeverksamhet och upplägget av studiebesök under verksamhetsåret.
Efter OÄ-mötet kallades till Bardating.
Det är tradition att OÄ leder Eubatmötet i september, så även
denna kväll. Ingvar Angerud besatte posten om tf ÄÄ och skötte uppdraget med den äran.
Efter mötesaktiviteterna bjöd FU till brödramåltid. Mätta och belåtna kunde bröderna under efterlogen lyssna på ett intressant föredrag av ringbrodern Kjell Eriksson, som berättade om verksamheten
inom Jaguarklubben.
En sammanslutning vars ägare och andra intressenter värnar
om bilmärket Jaguar. Förutom en central organisation, så finns
bland annat i Värmland en klubb med ett drygt 90-tal medlemmar.
Kjell är själv ägare av en röd Jaguar med modellbeteckningen XK 140
DHC 1955 års modell, en riktig pärla.
ÄÄ Jonny Wijkander, uppvaktade under kvällen fem jubilarer. P-G
Svärd 70 år, Kjell Malm 60 år, Bengt Stridsberg 70 år, Stig Wolfbrandt
70 år samt Lennart Sundell 75 år. Kjell förärades manschettknappar

Tipsrundan fick, på grund av
vädrets makters intrång i vår verksamhet, genomföras inomhus.
Tipsgeneralen br. Gunnar Bäck försvårade tipspromenaden genom att
meddela att tipspromenaden skulle
genomföras medelst kräftgång, dvs
genom baklängesgång. Det medförde många broderliga kroppskontakLv Kjell Rosenqvist och. Sven-Erik Wiell
ter under promenaden.
Frågorna var megasvåra. Endast två bröder hade resultatet sju
rätt med resten av bröderna i fallande skala. De två bröderna hedrades med att få brödramåltiden gratis.
Först nu, fick vi efter stränga anvisningar från Logv, börja vandringen mot kräftorna. Det fanns kräftor i den mängd att vi inte helt
kunde rensa faten.
Vid datorn Leif Schütz
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68 Logen Cernunnos, Höganäs.

Druidstämma och Eubatmöte 11 september.     

Höstens första möte besöktes av 23 bröder, varav tre från logen Carnack. ÄÄ Tommy Hägg hälsade bröderna välkomna och såg fram
mot en givande höst.
Parentation hölls över Druidbroder Otto Hofvendahl som avled
8 september. Mötet avslutades i E F E.                                                                                                      
Vid matbordet i efterlogen hölls en tyst minut för avlidne OÄ gottstående broder Mats Runinger. Som vanligt serverades en god måltid. Stämningen var som vanligt på topp.				
Kaj Jönsson.

Rhiannonsyster Anne-Marie Wållander, OÄ Anders Grey och Lisbeth Handell

Så avslutades ännu en trevlig kväll i Druidlokalen och när vi sedan gick
hem i sensommarnatten var det många som skänkte en tacksamhetens
tanke till våra logevärdar som gjorde denna kväll till ett fint minne.
Kvällen var också lyckad för damlogens rekrytering, fem damer
anmälde sig till Rhiannons informationskväll

71 Logen Pallas, Norrköping
Höstupptakt med rekryteringsfokus

Norrköpingslogerna har sedan ett år tillbaka startat ett arbete för att öka
antal medlemmar men också sikta in oss på en föryngring bland bröder
och systrar. Logen Pallas valde denna gång att börja med en kräftskiva
med respektive som gick av stapeln den 30 augusti. Vi bjöd även in Birgittalogen med Rhiannonsystern Anne Marie Wållander i spetsen. Tanken
var att visa våra damer hur trevligt man kan ha i ett ordenssammanhang
och dessutom göra reklam för medlemskap i Birgittalogen.

På bilden ses från vänster, Peter Arnoldsson, Maria Blomberg, Mats Rehnstedt,
Inger Persson och Rolf Carlsson från logen Triton.

Kvällen började med gemensamt samkväm i logernas nya trivsamma lokaler. Det blev mingel och många som inte kände varandra hade här möjligheten att lära känna fler bröder och systrar.
Därefter var det dags för alla att samlas i Lunden och delta i en
gemensam speciell ritual enkom för denna typ av tillställningar. Vår
gästande Rhiannonsyster informerade om Birgittalogen och välkomnade alla damer till ett informationsmöte. Det hela avslutades
med musik och uppläsning av Robert Burns dikt, ”Vackra Peg”.
Det var en samling förväntansfulla bröder och systrar som följde doftspåret från Lunden till matsalen där logevärd Roberto Gonzalez Cabezas
och OÄ Anders Grey hade dukat upp med allt som hör en kräftskiva till.
Ljudnivån steg snabbt, som ett hörbart bevis på trivseln och den goda maten. Vi fick oss också till livs en och annan visa hämtad ur den
stora svenska snapsvisetraditionen, men det var också en stund för lärande av Norrköpingslogerna Pallas och Tritons egen unika snapsvisor.

74 Logen Beltain, Östhammar

Höstens ordensarbete har nu rullat igång ordentligt. Ämbetsmannakåren har varit på utbildning i SL-Bardalands regi vilket inte
minst visade sig vid senaste sammankomsten. Flera visade att man
fått ny lärdom och utförde sina åtaganden på ett mera handfast sätt.
Till och med på OÄ bänken kunde man se att ögonbrynen höjdes vid
vissa tillfällen, då man trodde sig se saker som var nya, trots att det
egentligen var de enligt ritualen föreskrivna, men som nu utfördes
med mera skärpa och innehåll.
Vid det senaste septembermötet begärde ÄÄ Björn Rosencrantz M
hjälp att ledsaga stiftarbrodern tillika logens TjOÄ, Carl George Åhlström
för att tilldela honom utmärkelsen för hans bevistande om 200 möten i
den egna logen.
Carl George blev Beltains första M vid instiftandet 1992 och
har under sina år i Orden prövat
på olika ämbeten. Ämbetsmannacirkeln blev sluten under förra
mandatperioden då han på nytt
hade M-staven i sin hand och på
ett föredömligt och värdigt sett
genomförde sitt uppdrag.
Carl George har under årens
Carl George Åhlström ÄÄ Björn
lopp fått motta både stjärn- och
Rosencrantz.
veterantecken.
Text & Foto: Börje Eriksson

75 Logen Capella, Linköping

Då var det återigen dags för reception av nya bröder till Logen Capella. Denna gång recipierade bröderna Henrik Remmerfelt,
Torbjörn Wickström, Hans Wikström och Ulf Lindberg.
Receptionen genomfördes under högtidliga former.
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Under efterlogen tacktalade vår nye broder Henrik Remmerfelt och avslutade med att hylla Östergötland genom att sjunga
sången ”Så grant står Östergyllen”. Det var mycket stämningsfullt
och vi önskar våra nya bröder varmt välkomna.
Logen Capella har under den senaste tiden haft en god tillväxt och
det känns bra att starta det nya logeåret med ett tillskott på fyra bröder.
Arkivarien

Svensk Druid-Tidning

åskådares förtjusning. Vår ciceron var br Christer Ström (MÄ i
Cynthus), vilken hade ett förflutet på denna flottilj, och som guidade oss
med stor sakkunskap, och som vi hade att tacka för den lyckade utfärden.
Dagen efter var molnhöjden knappt mer än två meter och regnet skvalade.

77 Logen Allbota, Färjestaden/
Kalmar
Möte 28 augusti 2012

”Vad solbrända och fräscha Ni ser ut!! Sommaren kan inte ha varit så
dålig som många påstår!?” Med dessa ord hälsade ÄÄ Per Sandgren de
42 bröderna som kommit för att återuppta den druidiska verksamheten höstterminen 2012. Att många sett fram emot starten kunde man
inte ta fel på efter att ha lyssnat till sorlet i baren innan mötet.
Ämbetsmännen hade varit på utbildning och lämnade en rapport
från utbildningskonferensen i Ljungby dit man varit kallade för att i första hand introducera de nya ämbetsmännen. Erfarenhetsutbyte och lärdomar från SL Östanland och dess övriga grundloger hade delgivits dem.
Kvällens 3-minutare hölls av broder Bengt Sjöstedt. En norrlänning som funnit sig väl tillrätta i södra Sverige och då i första hand
Kalmar med omnejd.
Under punkten ideellt spelade organisten Martin Holm ”Run
away” framfört av the Corrs. Ett fantastiskt vackert musikstycke. Efter att ha intagit brödramåltiden och tillhörande kaffe med tilltugg,
skiljdes bröderna åt i förhoppning och vetskap om att snart ses igen.
Vid pennan Håkan J

79 Logen Excalibur, Borås

Utemöte i aug. samt d-stämma och eu-möte i sept

Den som spar, den har - sitt utemöte kvar. När alla andra loger hade
sina utemöten under den kalla våren, väntade vi kallblodigt ut en
varm augustidag. Nåja, i sanningens namn får vi väl tacka vår moderloge, Cynthus i Ulricehamn, för att den blev av. Det var nämligen
dessa våra bröder som anordnade en mycket trevlig resa till Flottiljens dag på Såtenäs. Under strålande sol fick vi uppleva bland mycket
annat Hercules, Vampire, Tunnan, Lansen, Hawker Hunter, Draken, Viggen och Gripen som gjorde sina uppvisningar till vår och tusentals andra

Hercules innanmäte hade lätt kunnat rymma två loger av Excaliburs storlek.

Och så tillbaka till ordningen. Höstens första möte hade lockat 33 brr, av
vilka fyra kom från Cynthus och Taliesin. Detta ger en närvaroprocent
om 67, vilket nog får anses lite skralt. Icke desto mindre hälsade ÄÄ Mats
Ljung alla mycket välkomna, varefter han barskt meddelade att alla som
anmält sig, men sedan uteblivit utan att anmäla förhinder senast kvällen
före mötet, minsann skulle få betala sin brödramåltid i alla fall.
OÄ Thomas Bergström uppvisade stolt en fana som Excalibur tilldelats vid nationaldagsfirandet i Borås. Fanan förpliktigar till medverkan i fanborgen kommande nationaldagar. En särskild druidfana lär
också komma så småningom.
Efter måltiden var det dags för kvällens föredrag. Åke Lindgren från
patientföreningen Proliv Väst berättade om prostatacancer, ett gissel
som drabbar 10 000 män varje år. Föreningens uppgift är att stödja
och informera i frågor kring prostatacancer, liksom även att stödja
cancerforskningen. Föredragningen utmynnade i två frågor för patienten att ta ställning till:
När behandling är möjlig, är den då nödvändig?
När behandling är nödvändig, är den då möjlig?
Som tack för Åke Lindgrens insats kommer logen att överföra ett belopp till Prolivs konto.
Men åter till rutinen: för de flesta av vinsterna på lotteribordet stod
som vanligt br Mats Ekman, dock inte de buteljer med ädla drycker
som andra bidragit med.
Oavsett vinst- eller nitlotter tågade så småningom bröderna ut i den
mörknande septemberkvällen, för att längs olika stigar leta sig hemöver.
Uno Axelsson

29

Nr 8 oktober 2012

Svensk Druid-Tidning

Druid-Ordens Stipendiefond

Målet är 750.000:-, minst!

Kom ihåg att kalendern inte producerats för att säljas,
utan är ett stöd i insamlingskampanjen.
För varje hundralapp du skänker får Du en kalender och
alla pengar går oavkortat till Stipendiefonden.
Pg 782-1911, märk talongen: Stipendiefonden

VÄLKOMNA I
BRÖDRASKAPET

BRUSTNA
LÄNKAR

LOGEN MERLIN, KARLSKRONA
Eu 12 04 28
Patrik Oskarsson
Ö Vittusgatan 7 B, 371 33 Karlskrona
Mattias Svensson
Heradsvägen 22 B, 370 10 Bräkne-Hoby

LOGEN STELLA POLARIS,
TRELLEBORG
R-Br Carl Hansson, Smygehamn
Invigd i Orden den 30 januari 1964
Avliden den 30 september 2012
48 medlemsår

LOGEN NEREVS, NYKÖPING
R-Br Kristian Saltvedt, Nyköping
Invigd i Orden den 31 oktober 1995
Avliden den 31 augusti 2012
17 medlemsår

Kopia av Druidannons_version3_20120913_Layout 1 2012-09-13 17:13 Sida

Mätbara resultat!

LOGEN TEMENOS, EDSBYN

Effektivt Enkelt Lönsamt

K-Br Åke Abberyd, Edsbyn
Invigd i Orden den 26 september 1977
Avliden den 15 augusti 2012
35 medlemsår
OÄ-Br Karl Erik Törnquist, Bollnäs
Invigd i Orden den 12 november 1973
Avliden den 27 augusti 2012
39 medlemsår

Chef-att-hyra
Stöd till chefer
och medarbetare
Förändrings- och
utvecklingsarbete

Mikael Laweby
broder i logen Neptunus.
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VI GRATULERAR I OKTOBER
60 år

90 år

Avalon, Gunnar Ihrén, 7 nov

85 år

Aldebaran, Rune Jonsson, 6 nov
Idris, Mårten Rosell, 8 nov
Temenos, Åke Pålsgård, 23 nov

75 år

Cynthus, Arne Hermansson, 6 nov
Nerevs, Arne Karlsson, 14 nov
Orion, Tommy Danielsson, 19 nov
Guta, Åke Appelqvist, 20 nov
Minera Ferrorum, Bengt Flodström, 24 nov
Idris, Lennart Lagestrand, 30 nov

70 år

Neptunus, Tomas Åberg, 2 nov
Nemeton, Knut Olsson, 4 nov
Aldebaran, Arne Wixner, 9 nov
Arcturus, Lars-Gunnar Holmqvist, 13 nov
Wales, Lars-Åke Blum, 14 nov
Idris, Bertil Stensgård, 16 nov
Arcturus, Lars-Gunnar Häggström, 17 nov
Ad Astra, Torbjörn Mohlin, 22 nov
Ad Astra, Börje Wihlborg, 23 nov
Sefir, Gert Jacobsson, 26 nov
Ogmion, Göran Strömbohm, 26 nov

Sefir, Per Olof Hedemyr, 2 nov
Sefir, Carl Kohrtz, 6 nov
Wirdar, Dan Johansson, 8 nov
Pallas, Mats Sjöberg, 10 nov
Stonehenge, Lars Johansson, 12 nov
Doru, Carl Richson, 15 nov
Polaris, Roger Selblom, 18 nov
Derva, Pär-Åke Asplund, 20 nov
Guta, Gustav Pettersson, 21 nov
Wirdar, Dan Pettersson, 28 nov

50 år

Argo, Thorleif Westerlund, 7 nov
Guta, Michael Nilsson, 9 nov
Temenos, Pär Sedvallsson, 17 nov
Camulus, Lars Ekman, 18 nov
Wirdar, Per Johansson, 22 nov

40 år

Cernunnos, Magnus Alm, 4 nov
Allbota, Magnus Almér, 6 nov
Cynthus, Mats Dahlström, 6 nov
Wirdar, Henrik Carlsson, 12 nov

30 år

Carnac, Martin Idar, 22 nov

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

Stipendiefondens hyllningsadresser…
druid-orden
Till minnet av Broder
.........................................................................................

har en penninggåva överlämnats till

Ordens Stipendiefond

druid-orden

vila i frid

druid-orden
logen minera ferrorum

bäste Broder
..............................................................................................
med anledning av din högtidsdag har

Logen Minera ferrorum
överlämnat en penninggåva till

Vårt liv är en fläkt, en saga en dröm.
En droppe som faller i tidens ström
den skimrar i regnbågens färg en minut
men brister och faller - drömmen är slut

druid-orden

druid-ordens stipendiefond

våra varma gratulationer
på din högtidsdag

Logen Selene
med anledning av vårt besök
har vi överlämnat ett bidrag till

40 år

ordens stipendiefond

Svenska riksstorlogen

vi vill på detta sätt tacka för ett
varmt och broderligt mottagande
samt framföra en hälsning från
alla våra bröder och önskar
er lycka till i framtiden

har med anledning av logens jubileum
överlämnat en gåva till
Druid-Ordens Stipendiefond

fgdo

Riksstorlogen uttalar sin uppskattning
av de många årens arbete
och uttrycker en förhoppning
om en lyckosam utveckling i framtiden

.
ää
...........................................................................................

under riksstorlogens
överinseende

ää

Malmö i mars månad 2012

skr

skr

under riksstorlogens
överinseende

Björn Cederberg
RSÄÄ

under riksstorlogens
överinseende

Göran Lundgren
RSskr

under riksstorlogens
överinseende
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…har ändrat utseende och
antalet har utökats till fyra.
Som tidigare finns adresser för att gratulera
broder på en högtidsdag respektive till minne
av avliden broder.
Dessa adresser bör finnas hos varje Skm.
Kontakta Kansliet för att rekvirera adresser inför
besök i annan loge respektive gratulation av loge
som fyller år.
Rekvirera adresserna i god tid via
mejl: kansliet@druidorden.org

B

POSTTIDNING
Om adressaten begärt eftersändning på grund av definitiv avflyttning
skall försändelsen återsändas med uppgift om den nya adressen till:

DRUID
ACCESSOARER
Druidstjärna
Slipshållare
Faddertecken

Faddertecken, Druidstjärna

Frackfluga

Livrem

Skjortknappar

Manschettknappar

Keps

Skoväska
Pikétröja

Allt finns hos din Skattmästare!

