SVENSKA DRUID-ORDEN
FGDO

RIKSSTORLOGEN

Ästad 2013-10-13

IGLD / SGLD‐möte
Logen Wirdar i Ljungby hade värdskapet för årets SGLD / IGLD-möte den 3-5
oktober 2013.
Riksstorlogen infann sig redan på torsdag eftermiddag, för avhålla sin ämbetsmannakonferens.
Mötesagendan arbetades igenom, bl.a. togs beslut om ringpriser, vilket hänger
samman med världsguldpriset. Vidare fastställdes beslut från AU angående ett
bidrag för utrustning i logelokalen. En utbildningskonferens i september 2014 i
Linköping för storlogeämbetsmän kommer att anordnas.
Vad är namnet på vår Orden på pappret och i verkligheten? På brevpapper, i
Ordenslag, i protokoll, i ritualer, ja listan var lång över de olika namnen på
Orden. En arbetsgrupp är till-satt att se över och ta fram ett underlag för att på
alla nivåer ha samma namn.
Oc och Utbildnings-pärmen har en pågående uppdatering samt beslut om utdelning av jubelveterantecken och förtjänsttecken var en del av punkterna för dagen. Sista ”Newletter” från IGLD är nu publicerat på Ordens hemsida. Mötet ajournerades på kvällen och återupptogs på fredag förmiddag.
Riksstorlogerna från Norge, Danmark samt Sverige var på plats medan Ordenscheferna i Tyskland, Schweiz anmält förhinder. Inbjudna var även ämbetsmän
från IGLD, GS Dieter Hennecke från Tyskland, GT Rolf Ström från Norge samt
Barry Wood från England. De sistnämnda hade även de anmält förhinder.
RSÄÄ, Dag Wikman hälsade välkomna till Ljungby och dagens Skandinaviska
ämbetsmanna konferens, i sitt välkomstanförande talade han om mötet mellan
människor, vikten av träffas och betonade det goda samarbetet.
Första punkt på dagordningen är rapporter från de olika länderna. RSÄÄ i Danmark inledde med att bl. a. berätta att man har 269 medlemmar fördelade på 10
loger. Tre av logerna ligger i huvudstadsområdet och på Själland, två på Fyn
medan de resterande fem ligger på Jylland. Medlemskap i IGLD har 105 bröder.
Från Norge rapporterade RSMÄ Geri Tofsrud bl.a. att det finns 2774 bröder fördelade på 65 loger, varav fyra på Island, och tolv Storloger. 987 av bröderna har
IGLD.graden.
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Orden har flyttat in i ett eget hus i Sandefjord där även Kansliet är placerat. Logerna i området har tillgång till lokalerna avslutar RSMÄ.
De skandinaviska länderna ser med oro på att våra bröder i England har bekymmer med rekrytering. ”De engelska druiderna är vår moder och vi är beredda att på alla sätt stödja våra engelska bröder på det sätt de önskar”.
Från svensk sida har vi kontakt med våra engelska bröder genom br John-Ture
Karlsson, logen Rigel i Örnsköldsvik och från norsk sida genom br Ole-Johan
Eide.
Dag Wikman talade i sin rapport bl. a om att den svenska Druid-Orden just nu
har 4950 bröder varav 870 bröder har den internationella graden.
Temat vid denna konferens var ”Utbildning i Druidisk kunskap”. Diskussioner
kring frågeställningen ” Vad håller oss samman” och ”Hur får vi ut budskapet
till logerna och bröderna”?
Många goda förslag och idéer kom fram och kommer att användas framöver.
På lördagen den 5 oktober avhölls ett IGLD-möte med gradgivning i logen
Wirdars logehus. Ämbetsmännen från de tre länderna genomförde mötet i den
internationella graden. Under högtidliga former invigdes 26 svenska bröder i
IGLD-graden.
Efter de traditionella rapporterna och ett ideellt inslag avlutades mötet. RSÄÄ
framförde ett varmt tack till logen Wirdar för ett mycket fint genomfört värdskap under dessa dagar.
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