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Broder referent!
Foton

Tacksam om du vill läsa igenom dessa önskemål och ta dem till
ditt hjärta! Mycket arbete besparar ni redaktören.

Foton får inte vara monterade i textdokumenten utan skickas
separat, vara obeskurna och obearbetade/manipulerade - helst
utan datumangivelser.
Filformatet kan vara jpg eller tiff.
Storleken på bilderna ska vara minst 15 cm breda (spaltbredden
är 12 cm) och ha en upplösningen på 300dpi. Vi samarbetar med
ett tryckeri som eftersträvar tryck av hög kvalitet. Resultatet blir inte
bättre än vad originalet är!
Undvik närbilder då dessa är svåra att bearbeta och få dem att
stämma in i resten av tidningen. Behövs en närbild så fixar jag den.
Alla foton bearbetas i ett redigeringsprogram PhotoShop. I detta program går det att manipulera bilderna till viss del, typ öka skärpan,
justera färger och exponeringstider plus lite annat.
MEN en bild med stor oskärpa eller andra defekter går inte ”trolla
med”.

Referaten

Tänk på att ditt manus till Landet Runt är av allmänt intresse och
kan bli en inspirationskälla till andra loger. Men glöm ej att SDT kan
läsas av alla i och med att den finns på nätet.
Referaten ska inte skrivas i protokollform och bör därför inte innehålla rapporter från Skm, vem som agerade eller hälsningar från
ej närvarande. Skriv kortfattat och undvik alla detaljer från arbetet
i Lunden.
Låt innehållet präglas av vad som händer och sker i efterlogen.
Presentera de bröder som fått olika förtjänsttecken och glöm inte
de som blivit välkomnade i våra olika grader. Illustrera detta med
foton! De flesta gillar att se sig själv på bild.
När du skriver manuset är jag tacksam om du helt undviker alla
typer av formateringar. Skriv texten i 12 punkters storlek, gärna
i Times. eller Helvetica. Skriv manuset i MS Word eller i ett odefinierat RTF-format. Skriv aldrig texter i en Excel-fil - komplicerat
att omformatera texten till en hanterbar fil.
Markera eventuella rubriker med lite större och fetare text. Det
blir enklare att redigera texten när den ska flyttas över till layoutprogrammet InDesign.
Skriv logens nummer och namn i början på manuset. Se gärna
i tidningen under, Landet Runt, hur det ska se ut!
Skriv eventuella bildtexter sist i manuset och skriv dessa kortfattade, helst bara med namnen.
Glöm inte att läsa igenom texten innan du skickar iväg den.
Kontrollera stav- och syftningsfel. Stavningskontroll finns till de
flesta programmen. Kontrollera att antalet mellanslag mellan
orden är korrekta.
Om du skickar mer än ett referat till samma nummer skriv då
dessa i ett dokument med endast datum som mellanrubrik.
Skicka alltid foton och text i samma mail!

Använd kamera av god kvalitet och med dammfri lins.

Tackar på förhand gör
Göran Lindgren
Ibland händer det att ett referat försvinner och det är alltid

tråkigt. För att kunna ta reda på orsaken måste jag enkelt
kunna leta bland de inkomna mailen.
Är du missnöjd med något? Hör av dig per omgående - efter
tre månader kastas alla mailen.
På bilden här nedan ser du det perfekta mailet där jag enkelt kan hitta det eftersom det under
Ämne ska det stå logens nummer och namn.
Det bifogade dokumentet har exakt samma utseende.

Ibland behövs det göras justeringa i texterna och det är inga
problem om du skriver det nya manuset med exakt samma dokumentsnamn - då byts det automatiskt. Redaktionen kan inte
gå in och ändra i dokumenten.

Artiklar
Vi tar tacksamt emot artiklar av allehanda slag, gärna med druidiska förtecken. Landet Runt innehåller det som handlar om våra
logemöten, artiklar kan handla om allt annat.

Använd inte
MOBILTELEFONEN
vid fotografering

Är det något du funderar över?
Ta tontakt om du är osäker på något:
Göran Lindgren, tel 040 49 33 94, mail: sdt@druidorden.org
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I huvudet
på en redaktör
”… androm till varnagel.”
Det mest fasansfulla som kan hända en blivande Old Ärk, hände mig.
Jag hade efter många år som ringbroder så småningom tillryggalagt det
där sista året som ämbetsman. Efter en tid kom brevet med datum då jag
skulle äras med Old Ärk-graden. Jag gladdes naturligtvis mycket inför detta
och såg fram emot dagen. Jag åkte tillsammans med ett antal bröder från
min loge till en grannloge i Bardaland där Storlogemötet skulle avhållas.
Stämningen var som alltid hjärtlig vid lördagens morgonkaffe innan möte i
Old Ärk-garden skulle äga rum. Så kom stunden då alla Storlogeämbetsmän
och Old Ärkar försvann in i logelokalen och lämnade oss ringbröder kvar i
rummet där sedvanlig gradinformation skedde.
Som alltid inför gradgivning fanns en viss nervositet och spänd förväntan i
luften. Det var ju faktiskt Ordens högsta grad.
Tiden gick oerhört långsamt.
Så var det vår tur.
Stor marskalken kom och hämtade oss. Vi defilerade långsamt in i Lunden
under stillsam och högtidlig musik. Alla bröder var andäktigt tysta.
Ritualen påbörjades.
Plötsligt var det jag som stod framför vördig RSÄÄ Björn Cederberg och han
började allvarligt tala till just mig. Han såg mig rakt i ögonen.
Då hände det.
Jag kände först en lätt vibration högt upp vid högra låret.
Sedan kom ringsignalen! RSÄÄ Björn Cederberg tystnade mitt i en
mening…
De sekunder det tog då jag fumlande fick upp mobilen och stängde av den
var som timmar.
När jag sedan med skammens rodnad på mina kinder och bildlikt talat,
med byxorna nere, åter lyfte blicken mot RSÄÄ kunde jag ändå, trots hans
allvarliga min, se en glimt av något överseende i hans ögon.
Ceremonin fortsatte som ingenting hade hänt och det blev väl snart glömt.
Ingen kommenterade heller incidenten efteråt. Men
själv jag glömmer den aldrig.
Jag skriver detta för att det ska, som det hette förr,
”vara androm till varnagel”. Jag önskar ingen i samma situation som jag befann mig i den gången.
Och det gäller alltid när vi är samlade, i Lunden
och vid brödramåltiderna. Vi ska hålla mobiltelefonerna avstängda. Det är inte bara
för att det är pinsamt för oss själva utan
också för att man ska respektera tillfället och de övriga bröderna.
Caj Söderberg

Caj Söderberg
Tel 018 10 60 05
E-post: caj.soderberg@accurat.se
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Logen Hesperus 70 år

Ett sextiotal förväntansfulla personer kom högtidsklädda till firadet av
Hesperus 70 årsjubileum i början av februari. Detta skedde naturligtvis i
vår högborg på Västergatan i Malmö.
Den 28 februari 1948 invigdes logen Hesperus på restaurang Palladium i
Malmö med bröder från Helsingborg ända upp till Kiruna. Sedan dess har
logens årshögtider firats på många ställen i Malmö, för att denna gång firas
på det rätta stället.
Kvällen startade med mingel i förrummet till musik av Sjögren & Co. Två lotterier anordnades ett för damerna och ett för bröderna. Därefter var det intåg
i Lunden och högtidssammankomst med damer. Det var mycket stämningsfullt med musik av bland annat ”Kantat till Hesperus” komponerat av Einar
Andersson och med text av Eric Appelgren. Bardasångarna och Rune Rosell
med Malmö Druidorkester under ledning av Lars Nordstedt framförde Kantatet.
Första gången den spelades var när Hesperus hade 15 årsjubileum 1958.
I Lunden spelades också en vals av Josef Strauss nämligen ”Hesperus Bahnen”, som var Josef Strauss sista komposition. Hesperus har alltså en
egen vals. I Lunden uppvaktades Hesperus av Riksstorlogen, Storlogen
Sydborgen, logerna Halör, Ad Astra, Mimer och Wales med gåvor till DruidOrdens Stipendiefond. Storlogen Sydborgen överlämnade också ett vackert
glasfat ”made in jail”.
Efter högtidssammankomsten i Lunden följde ytterligare mingel innan det
var dags att inta en delikat 3-rätters måltid med ankbröst som huvudrätt.
Efter sedvanliga högtidstal som avslutades med RSSkr Göran
Lundgrens tack för maten var det dragning på lotterna. Paret
Tulla Dam och Br Lennart Idengren vann det mesta.

Efter ommöblering av matsalen började dansen. Orkestern Sjögren & Co
stod för en härlig dansmusik. Det var Mille på trummor och sång, Roger på
bas, Kent på keyboard samt Marcus och Lalle på gitarr och sång.
Vår 11-gäst var dragspelaren Börje Wessman, Asmundstorp. Börje är utbildad på bland annat Kunglige Danske Musikkonservatoriet i Köpenhamn
och har under 30 år turnerat i Skandinavien.
Sedan fortsatte dansen fram till småtimmarna. Alla våra förväntningar
hade infriats.
Allan Olofsson foto och Gunnar Edebrand text
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Tre kvarts miljon delas ut
i stipendier vid Riksmötet
Ordensledningen beslöt vid sitt februarimöte att vi ska dela
ut max tre stipendier om totalt 750 000 kronor (i dag uppgår
medlen till ca 830 000 kronor). Den 1 mars hade vi fått in förslag på tio stipendiater från Skåne till Norrland, såväl professorer, överläkare, docent och doktorand som en förening. Alla
med den gemensamma nämnaren prostatacancerforskning.
Utvärderings- och urvalsarbetet pågår som bäst och avslutas
med Ordensrådets formella beslut den 5 maj.
Den 3 augusti sker så utdelningen i Lunds Domkyrka.
Hur ska vi säkra en fortsatt hög stipendiefond?
Ska vi höja medlemavgiften med ett antal kronor per år. En
sådan motion finns till riksmötet. Frågan är emellertid om
inte välgörenheten skall komma från hjärtat och av fri vilja?
Egentligen behövs det så lite för att vi ska få ihop över en
miljon under nästa Rm-period. Det skulle räcka att alla
bröder skänker en 50-lapp till stipendiefonden varje år, så
är det klart. Det är inte mycket man måste avstå ifrån
för en 50-lapp per år eller en krona i veckan! Det blir
250.000:- om alla bröder gör så. Tanken svindlar om vi
skänker två kronor i veckan!
Lars Grefmar
Stipendiefondens handläggare

annonsera i

Svensk Druid-Tidning
- Det lönar sig!
1/1-sida,
1/2-sida,
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Helårs annonsering, 10 nummer, ./. 25%
Till ovan angivna annonspriser tillkommer
eventuell layout hjälp.
Ring eller maila till: Göran Lindgren 040 49 33 94 eller
mail: g.k.lindgren@telia.com. för kostnadsförslag.

För gåvor till stipendiefonden finns hyllningsadresser att
överlämnas till jubilerande bröder eller loger, dödsbo eller
besökande loge. Tänk på att rekvirera adresserna i god
tid från Ordenskansliet, och då helst via mejl (kansliet@
druidorden.org).
Bg 782-1911, märk talongen Stipendiefonden
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Ordensledningen
informerar
Rapport från Äk i RSL.
RSÄÄ har utnämnt ROÄ Bengt Ohlsson, logen Karlavagnen till
SOÄ i SL Boreland att ersätta ROÄ Hans-Erik Lindström som på
grund av ohälsa avsagt sig uppdraget.
Eftersom nuvarande OArk ROÄ Kjell-Arne Nilsson avsagt sig omval har förtroendeutskottet nominerat ROÄ Lars-Åke Sevborn,
logen Wales.
Bröder Veteraner Ni vet väl att det gamla veterantecknet kan
bytas ut mot det nya för endast 30 kronor.
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Logen Cernunnos i Höganäs
30 år
Kvällen startade med att 60 Bröder minglade i baren före dagens högtidliga
Eubatmöte. Dagen till ära fick vi besök av RSÄÄ Björn Cederberg, RSSkr
Göran Lundgren, ROÄ Börje Linden, Storlogtjänstemän från Sunnanland
och Östanland, samt Bröder från Logerna Carnac, Amici, Fingal och
Teutates.
ÄÄ Tommy Hägg hälsade Bröderna välkomna. Logen erhöll penninggåvor
som var insatta på stipendiefonden. Vår ÄÄ Tommy Hägg fick från RSÄÄ
Ordens Förtjänsttecken vilket var det första som tilldelats någon i vår loge.
Veterantecken tilldelades OÄ Bo Nordberg, OÄ Lennart Sjöberg samt RB
Sten Mårtensson. KB Jan-Inge Persson erhöll Stjärntecknet. Ideellt Magnus
Alm sjöng och Bo Norberg läste dikter.
Väl genomfört möte avslutades i E F E.
I efterlogen hälsade Toastmaster Bo Norberg välkomna till bords, en trerätters måltid serverades samt kaffe med fastlandsbulle. ROÄ Börje Linden
höll talet till fosterlandet. RSÄÄ Björn Cederberg tackade för maten.
Denna jubileumskväll slutade en bit in på den nya dagen och bröderna tog
sig hem nöjda och belåtna.
Kaj Jönsson

ÄÄ och RSSkr Göran Lundgren

SL Sunnanland; SM René Lindelöf, SOÄ Per-Arne Meijgren, ÄÄ Göran Hägg
samt SMÄ Ulf Liljegren

RSÄÄ Björn Cederberg

Jan Inge Persson, Stjärntecken. Tommy Hägg, Ordens Förtjänsttecken

Veterantecken. Sten Mårtensson, Bo Norberg samt Lennart Sjöberg
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En sevärdhet
värd att bese
Av Henrik Enander

Några kilometer norr om Ödeshög på E4:an
finns en markering, ”Rökstenen 1 km” och den
är värd en avstickare, det är en sevärdhet värd
att titta på. Här finns nämligen Rökstenen, den
största och märkligaste runstenen i Sverige. Den
är över två meter hög, fullristad och gissningsvis från 800-talet e Kr och fortfarande inte helt
uttolkad. Varför stenens inskription är så svårtolkad och det finns så många olika tolkningar
beror på två saker, dels har han som knackade
in texten också använt s k trollrunor med skiftande betydelse, dels på att texten delvis handlar
om händelser som utspelats ungefär 400 år
tidigare.
”Sjöhjältars drott
den dristige Tjodrek
rådde förr över Reidhavets strand;
Sitter i högen
högättad hövding
slagsvärd vid sidan
skölden i rem…”
Den här omnämnde Tjodrek eller Teoderik har
funnits i verkligheten, som östgoternas konung erövrade han stora delar av Italien i slutet
av 400-talet och regerade till 526. Han har en
märklig anknytning till Sverige förutom att han
nämns på Rökstenen.
På Uppsala universitetsbibliotek förvaras till allmänt påseende Codex argentus, eller på svenska
”Silverbibeln”, som skrevs under och kanske på
Teoderiks befallning på 500-talet när goterna
hade kristnats. På purpurfärgat pergament och

med silver- och guldskrift innehåller den de fyra
evangelierna på gotiska. Om denna märkliga
bibel vet man ingenting förrän den dyker upp
på 1500-talet i ett kloster i den tyska staden
Essen. Sedan flyttades bibeln till den österrikiske kejsarens bibliotek i Prag som stormades
av en svensk armé under trettioåriga kriget och
svenskarna släpade hem bibeln till Sverige. När
drottning Kristina abdikerade 1656 gav hon
Silverbibeln och andra böcker till sin bibliotekarie Isaac Vossius som lön för hans arbete och
han tog bibeln till Nederländerna under klagan
över att den snåla Kristina bara gett honom
böcker som var ”värda att läsa på afträdet”. Men
Vossius morbror begrep vad systersonen fått
och gjorde en avskrift som han lät trycka och
då begrep Vossius att han ägde en dyrgrip som
han sålde till Magnus Gabriel de la Gardie för
400 riksdaler och därmed återkom Silverbibeln
till Sverige. De la Gardie skänkte Silverbibeln till
Uppsala 1669 och sedan dess har den varit där.
Men vilka var då goterna och hade de någon
koppling till Götaland? Som ett av många folkslag dyker goterna upp på folkvandringstiden
men uppgifterna om dem är förvirrade och
mycket osäkra. Teoderik hade en sekreterare,
Cassiodorus, som skrev en krönika om goternas långa historia och vad han skrev har andra
sedan skrivit av. Goterna härstammade från
ett antikt folk som hette geterna och goterna
kom från ett nordligt område, en ö i Östersjön
som hette Scandza, vilket senare tolkats som
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Skandinavien. Sådana här berättelser var viktiga
när det gällde att förklara det egna folket som
gammalt och ärorikt, ett folk med ett av Gud
eller av gudarna utstakat öde i världshistorien.
På det stora kyrkokonciliet i Basel på 1430-talet,
krävde Nils Ragvaldsson, biskop i Växjö, under
stort buller och mycket väsen en mera framträdande sittplats bland delegaterna. Han kom ju
ändå från goternas urhem! Vi vet inte om han
verkligen trodde att detta låg i Växjö, vad vi vet
är att man för 600 år sedan kunde vara lika enfaldig och uppblåst som idag och att människan
förändras mycket litet.
Andra svenska optimistiska forskare har under
århundradena menat att goterna verkligen kom
från landområdena kring Vänern och Vättern
eller från Gotland. En gammal bedömning säger att ”goterna voro de mest hugstora och för
den romerska kulturen mest mottagliga af de
i folkvandringen deltagande germanstammarna
men det har sagts om dem ’att de ej hade lycka
med sig i historien’.
Av naturliga skäl hart svenskarna varit flitigast
i att ta upp goterna som sina ärofulla förfäder men också i andra regioner, Österrike,
Frankrike eller Spanien har gjort anspråk på
goternas stamtavla. Nazisterna älskade goterna
som de ursprungliga germanerna och det är
betecknande att Gdynia efter Polens ockupation
i andra världskriget, fick namnet Gotenhafen.
Redan på 300-talet talades om visigother, där
förleden ’visi’ betyder de goda, de ädla och ostrogother betydde ’glänsande goter’. Det här feltolkades några århundraden senare, ostrogother
blev östgoter och de andra västgoter, vilket delvis
var logiskt eftersom ostrogotherna levde i Italien
och visigoterna på Pyreneiska halvön. I Sverige
blev naturligtvis östgoter östgötar och västgoter
västgötar och så var cirkeln sluten.

Kampen fortsätter mot vår
vanligaste cancersjukdom

prostatacancern
Bg 782-1911 Skriv ”Stipendiefonden”,
så kommer bidraget rätt.
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Storlogen Järnbäraland

Storlogen Östanland

inbjuder till ordinarie vårmöte lördagen den 20 april
Logen Temenos lokaler, Voxnavägen 16, Edsbyn
Dagordning
09.30
Samling med kaffe
10.00
OÄ-församling, GG
11.30
Ringgradsmöte, GG
13.00
Brödramåltid
14.30
Kapitelmöte, GG
Klädsel: Högtidsdräkt med svart väst. ROÄ ombedes bära riddardräkt.
Regalier medtages
Av logen vald representant som är förhindrad att närvara skall meddela sin ÄÄ
Önskar ÄÄ som ej har OÄ-graden deltaga på OÄ-möte skall ämbetsregalie bäras.
Anmälan till brödramåltid, sker logevis senast söndagen 15 april till:
LV Anders Hansson, mail: anders.hansson@helsingenet.com
eller 0706442556
Välkomna i E F E
Ingemar Ehn
Nils Erik Falk
SÄÄ
SSkr

kallar till gradgivningsmöte lördagen den 13 april
i logen Stonehenges ordenslokal, Hässleholm
DAGORDNING
Kl 09.00 Samling, kaffe o fralla
Kl 10.00 Old Ärk-graden, GG
Kl 12.00 Lunch
Kl 13.30 Ringgraden, GG
Kl 14.45 Kapitelgraden, GG
Kl 17.30 Brödramåltid
Alla Storlogebröder hälsas varmt välkomna!
Viss närvaro vid SL-möten krävs för erhållande av Ring- och OÄ-graden
Bindande anmälan om deltagande i kaffe, lunch och brödramåltid
skall lämnas på listan hos din Skr senast 2013-03-31, som därefter
omgående vidarebefordrar till SSkr Lars-Göran Andersson på:
mail: lars-goran.andersson@cargotec.com
Klädsel: Högtidsdräkt. ROÄ ombeds bära Riddardräkt. Regalier medtages
Broderligt välkomna i E F E
Per Larsen
Lars-Göran Andersson
SÄÄ
SSkr

Storlogen Sydborgen

STORLOGEN VÄNERLAND

Kallar härmed till ORDINARIE STORLOGEMÖTE söndagen den 21 april
under värdskap av logen Wales i Ordenshuset, Västergatan 3, Malmö.
Dagordning:
Samling kl 10.30
Old-Ärkgraden kl 11.00
Ringgraden kl 13.15
Kapitelgraden kl 14.30
Klädsel: Högtidsdräkt, ROÄ uppmanas bära riddardräkt.
Lunch och Brödramåltid
ALLA STORLOGEBRÖDER HÄLSAS VÄLKOMNA I EFE
Tänk på, att viss närvaro vid storlogemöten krävs för erhållande av
Ring- och Old-Ärk-graden!
Malmö i februari 2013
STORLOGEN SYDBORGEN F G D O
Anders Eriksson
Thomas Servin
SÄÄ
SSkr
Det poängteras särskilt att bindande anmälan om deltagande i lunch
och brödramåltid göres senast den 14 april 2013 till:
SM Karsten Klinteberg,
tel bost 040-15 04 48. E-post: stormarskalk@spray.se

Kallar till ORDINARIE STORLOGEMÖTE
lördagen den 27 april i Logen Camulus lokaler Villagatan 5, 541 50 SKÖVDE
Kl 09.30 Samling Kaffe
Kl 10.00 Old Ärk-graden med GG
Kl 12.00 Lunch
Kl 13.00 Ringgraden med GG
Kl 14.30 Kapitelgraden med GG
Kl 17.00 Brödramåltid
Klädsel: Högtidsdräkt. Egen regalie medtages. ROÄ ombeds bära
riddardräkt.
SL-ombud, som är förhindrade att närvara, kallar vald ersättare.
Anmälan om deltagande i brödramåltid, skall ske till:
Skr i hemmalogen senast den 16 april 2013.
Med broderliga välkomsthälsningar i E F E
Alf Stenson SÄÄ Anders Regnell SSkr
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SL SUNNANLAND

SL BORELAND

Kallar till ordinarie SL-möte lördagen den 20 april.
Plats: Logen Venus logelokal Treklövern, Viken, Fränsta
Dagordning:
09 00 Samling, kaffe-te, smörgås.
09 30 Old-Ärk församling GG
11 15 Ringgradsmöte GG
12 30 Lunch
14 00 Kapitelgradsmöte GG
Klädsel: Högtidsdräkt, svart väst, regalie medtages.
ROÄ ombedes bära Riddardräkt.
ÄÄ som ej innehar OÄ-graden skall medföra sin ämbetsregalie för deltagandet på OÄ-mötet.
Bröder som tidigare kallats till reception under de senaste åren, men
ej haft tillfälle att mottaga graden, kan recipiera vid detta tillfälle, om
anmälan göres till SSkr senast 2013-03-10. tel. 063-43773 eller e-post
peter_vahter@hotmail.com. Dock ej Ringgraden.
SL-ombud som är förhindrad att närvara kallar vald ersättare.
Med broderliga hälsningar i EFE
SÄÄ Lennart Cederberg
SSkr Peter Vahter

Kallar till Ordinarie Storlogemöte med GL-representation söndagen
den 7 april i Druidvillan, Kyrkoköpinge, Trelleborg.
DAGORDNING
Samling kl 10.00 OÄ-graden kl 10.30 Lunch
kl 12.00
R-graden kl 13.00 K-lgraden kl 14.00 Brödramåltid kl 15.45
Meny
Frukost: Bröd, ost, skinka, kaffe, te
Lunch: Plommonspäckad köttfärslimpa, kokt potatis, brunsås, lingon, gurka
Middag: Förrätt: Räksalladstoast
  
Varmrätt: Grillad Kycklingfilé, klyftpotatis, dragonsås, frästa grönsaker
Dessert: Glasstårta
Klädsel: Högtidsdräkt, ROÄ uppmanas bära Riddardräkt, regalier medtages.
Broder som under de senaste två åren kallats till reception, men inte
recipierat, kan nu göra detta efter anmälan till SSkr Bo Arne Nilsson.
Det poängteras särskilt, att bindande anmälan om deltagande i frukost,
lunch och brödramåltiden senast den 25 mars 2013 till:
SM René Lindelöf, tel 0410-41 583 E-post: sm@sunnanland.se

LOGEN VENUS

ALLA STORLOGEBRÖDER HÄLSAS VARMT VÄLKOMNA I E F E
Claes Nilsson		
Bo Arne Nilsson
SÄÄ			
SSkr

Som är värdloge för Storlogemötet inbjuder bröder av alla grader till bankett med damer i logen Venus logelokal Treklövern,
Viken, Fränsta.
Kl 19.10 samling och välkomstdrink.
Kl 19.30 Bankett

Storlogen Birkeneland

Meny
Nobelsoppa med oststick.
Helstekt fläskfilé med potatisgratäng, svampsås och smörslungade grönsaker.
1 glas öl eller vin till förrätt och varmrätt.
Cheescace med konjaksmarinerade blåbär
kaffe.

Inbjuder till SL-möte med gradgivning lördagen den 20 april.
Druidgården, Storgatan 67 903 30 Umeå. Värd Logen Orion

Dagordning:
Kl. 08:30 Samling, kaffe, te och smörgås. Pris: 30:Kl. 09:00 Old Ärk församling GG.
Kl. 11:15 Ringgradsmöte GG.
Kl. 13:00 Lunch Pris 80:Kl. 14:00 Kapitelgraden GG.
Besökande bröder medtager sin grads regalier.
Klädsel: Högtidsdräkt, svart väst. ROÄ ombeds bära riddardräkt.
Bröder som tidigare kallats till Storlogegrader (gäller endast K och OÄ
grad) men ej haft möjlighet att mottaga graden, kan nu recipiera efter
anmälan senast den 30 mars 2013 till:
SSkr, Robin Grubbström tel. 070-302 75 48. E-post: sskr.birkeneland@lyckselenet.se
Obligatorisk anmälan senast den 28/3 till: Logevärd Pierre Sundqvist.
lv@logenorion.se eller mob 070-368 03 08 för kaffe, te, smörgås & lunch.

OBS! Endast kontant betalning i baren.
Pris: 425:-/ person, insättes på plusgirokonto 714342-3.
Anmälan senast 2013-03-23 till LV Sven-Erik Strand på 070-6724994 eller mail: svennestrand@hotmail.com, eller Skr Ingvar Magnusson på
070-9320909 eller mail: im@pivac.com.
Övernattning kan bokas på Hussborgs Herrgård tel 0691-33270.
Priser:
Dubbelrum, Herrgården inkl. frukost:
971:Enkelrum, Herrgården inkl. frukost:
600:Dubbelrum, Annexet inkl. frukost:
773:Enkelrun, Annexet inkl. frukost:		
439:Klädsel vid banketten: Högtidsdräkt med vit väst, damer festfint

Logen Orion firar i samband med SL mötet 80 års jubileum
med bankett. Lördagen 20/4 2013.
För information och anmälan se Orions annons i SDT nr 2
2013 eller kontakta Lv enligt ovan

VARMT VÄLKOMNA
ÄÄ Lars Mikaelsson
Skr Ingvar Magnusson

Broderligen välkomna i EFE
Mikael Stenman
Robin Grubbström
SÄÄ
SSkr
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Logen Beltain & medlemsutvecklingen

Mitt inne i den djupa Roslagsskogen, i en timrad koja, utan el och vatten träffades logen Beltains bröder
sista lördagen i februari månad. Tanken med denna
annorlunda brödraträff var i främsta rummet att få
igång en allvarlig diskussion hur man ska vända
den negativa brödrautvecklingen i logen.
Beltain har allt sedan starten 1992 sakta men säkert
vuxit sig allt starkare på alla vis, men plötsligt så vände
trenden. Det senaste året har brödraantalet minskat
kraftigt, något som man från början kanske inte tog
så allvarligt på eftersom man tidigare levt en tämligen
stabil tillvaro och trodde att det åter skulle vända.
Möte efter möte påpekades att bröderna skulle
tänka till och inventera sin bekantskapskrets i
jakten på presumtiva bröder.
När inget hände kände MÄ Lennart Brolin sitt ämbetes ansvar och inbjöd bröderna till en annorlunda

brödrasammankomst. Utan krav på klädsel och
under fria mötesformer avsatte bröderna några
timmar runt bordet i den mysiga skogskojan.
Mitt på bordet dukades det fram en stor och rykande gryta innehållandes en härlig och välsmakande köttgryta med tillbehör och under lunchens
gång fördes samtalen in på rekryteringsproblemet,
och den minst lika viktiga brödra vårdande funktionen när det gäller kontakten med sjuka bröder, och de som sällan eller aldrig besöker logen.
Hur ska man nå nya bröder? Hur ska man kunna
få med yngre bröder? Och inte minst viktigt är hur
man ska man engagera redan invalda bröder så att
de stannar kvar?
Problemen ventilerades och idéer och förslag
”bollades” fram och åter.
Att efter några timmar en lördagseftermiddag

Manifestation för
barn med cancer

Fredagen den 15 februari ordnade barncancerföreningarna runt om i Sverige en manifestation mot barn
med cancer. I Strängnäs genomfördes manifestationen för första gången, med Maria och Carl-Johan
Insulander som drivkrafter. Inom familjen har två
familjemedlemmar drabbats av sjukdomen. CarlJohan är även broder i logen Idris.
I Sverige drabbas 300 barn varje år av cancer. På

den internationella barncancerdagen,
tändes därför 300 marschaller till stöd
för barnen, på många platser i Sverige.
Det var en mäktig syn när barn och
vuxna gick med tända marschaller för
att efter anvisning placera marschallen
i snön i en hjärtformation, upptrampat i
snön. Det var ett mycket stort hjärta men
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MÄ Lennart Brolin till höger på bilden bjöd sina
logebröder på en härligt välsmakande köttgryta

hitta några generella lösningar var väl inte att
vänta, men idéer fanns som man nu får fortsätta
att jobba med. Vi Rospiggar är ju av segt virke
och ger inte upp så lätt, utan ser nu fram mot
vår fortsatta vandring på den Druidiska stigen.
Att träffas så här utanför lunden någon gång per
år är inte att förakta. De behöver inte vara så
märkvärdigt utan mera en träff för djupare förbrödring och större samhörighetskänsla.
Text & Foto: Börje Eriksson

ändå placerades marschallerna i många rader.
Från scenen sjöngs och spelades musik, samtidigt som insamlingar till barncancerfonden pågick.
Från logen Idris närvarade många bröder denna kväll, där
ÄÄ Hans Jandér berättade om logen Idris ideella verksamhet
och beslutet om att skänka 20 000 kr. till barncancerfonden. Ordföranden i ideella utskottet Jan Fridstöm överlämnade härvid den symboliska checken till Maria Insulander.
Föreningen uppskattade att omkring 400 personer deltog i manifestationen som inbringade i gåvor av olika slag c:a 60 000
kr. Ord som häftigt och supernöjd hördes från organisatorerna.
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Nisse Orädd

av Johnny S Andersson • Illustration: Karikatyr

En av Karl XI:s soldater från Forsa i
Hälsingland hette Lars Palm. Han blev
illa tilltygad i slaget vid Landskrona,
så att han för alltid blev oduglig till
krigstjänst. Under sin hemresa kom
han ej längre än till Stockholm, där
han började bedriva det berömda
kopparslagaryrket, i vilket han förut
varit hemmastadd.
Som knekt kallades han alltid för
”Lasse Orädd”. Han gifte sig, och under tidens lopp hade han fått en son,
Nils, som i allt bråddes på sin far
och även trädde i hans fotspår som
hantverkare.
Då en ny väderhane skulle uppsättas på Riddarholmskyrkans höga och
smäckra spira, åtog sig Nils Palm att
utföra arbetet. För att klättra upp i toppen på tornspiran begagnade han sig
av de järnpiggar, som fanns inslagna på
yttersidorna. Hanen bar han bunden på
ryggen, i ena fickan av skinnvästen hade
han en flaska rhenskt vin, i den andra två
glas och i hölstret ett par verktyg samt
två pistoler.
Då han väl kommit upp till spetsen, ställde han sig på korsets
ena tvärbjälke och satte fast
hanen på sin bestämda plats.
Sedan detta var klart, placerade
han flaskan och glasen vid sidan

av hanen, fyllde båda och drack konungens skål ur det ena och rikets skål
ut det andra.
De tömda glasen kastade han till
marken, och ett av dem klarade sig
helt oskadat och förvaras än idag
bland Riddarkyrkans minnen. Sedan
han därefter avskjutit båda pistolerna, klättrade han raskt ner och
kom lyckligt ner från den våghalsiga
färden.
Bland den massa folk som åsåg vågstycket fanns även kungen som blev
tagen av beundran över den unge
mannens mod och kallblodighet och
lät värva honom till sitt livgarde. Han
ärvde även nu sin faders binamn och
fick sålunda heta ”Nisse Orädd”.
Väl i kronans kläder fick Nisse snart
dra med kungen i fält där han många
gånger visade prov på sitt mod och
sin djärvhet. En kväll då Nisse var
med kungen på ett
äventyrligt
strövtåg hittade en fientligt kula
vägen till hans hjärta och därmed
ändades hans korta levnadsbana men minnet av den djärva bragden
på Riddarholmskyrkans spets lever
ännu kvar - inristad i kyrkans inre liv.

Midvinterblot hos Polaris i Kiruna

Eu med reception samt midvinterblot (fest)
med damer.
Vilken härlig lördag, vädret visade sig från sin bästa sida, några grader varmt och sol.
Så har det återigen blivit dags att inviga nya bröder till vår brödraskara. Denna
gång var det tvenne bröder som satt i recipiendrummet och väntade på att bli
invigda, nämligen Stephen Rapp och Börje Kellner. Jag är hyggligt säker på att
dessa två bröder var förväntansfulla och samtidigt lite nervösa på vad som ska

hända under invigningen. Receptionen var
värdig och fin allt gick som på räls.
Drygt en timme senare var mötet slut och
bröderna fick vandra trappan ner till salongen, för en stunds mingel, varefter de flesta
valde att åka hem och byta om. Knappt 2 timmar senare, kl 18 började midvinterbloten.
Alla fick en god välkomstdrink direkt vid
entrén, det stora minglet kunde börja, det
blev naturligtvis mycket handskakande då
alla ville ”skaka tass” framförallt med de
nyinvigda bröderna. Efter en lång stunds
mingel klingade logevärden d.v.s. jag i gonggongen och meddelade att alla kunde taga plats vid borden. Som brukligt
hölls det olika tal såsom talet till fosterlandet med mera. Efter den utsökta
maten blev det även lite dans med de närvarande damerna, mest till musik
från musikanläggningen men även till dragspel.
Inte förrän på småtimmarna togs flaggan ner och de sista bröderna begav
sig hemåt.
Nu ser vi fram till nästa reception till våren.
Text och bild, Anders Salomonsson
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HLR kurs
i Umeå

Frufridag i
Varberg

Den 30 januari organiserade Logen Orion en HLR utbildning (hjärtlungräddning) för de loger som verkar i Druidgården; Druid logerna Orion
och Aldebaran, W6, Damlogen Mona och vår damklubb.
Under 2012 köptes det in en hjärtstartare till vår Loge lokal, och som en
uppföljning genomfördes denna utbildning i ämnet HLR.
Utbildningsansvarig var Ambulansen i Umeå och vår instruktör Pär
Carlsson, som har över 20 år som livräddare utförde en gedigen presentation om livräddning med hjärtstartare till hjälp.
Konsten att ge korrekt hjärtmassage och inblåsningar övades med alla deltagarna och friläggande av luftvägar, rakning av hårbeläggning på bröstet
och en viktig detalj för att lyckats på bästa sätt, att vara två som hjälper
till, lösa av varandra med alla moment innan hjärtstartaren kan anslutas.
Efter två timmars övning med dockor bedömde instruktör Pär att samtliga
var godkända, alla hade lyssnat och utfört alla moment till belåtenhet.
Hjärtstartaren köptes in med hjälp av en stadig sponsring från bröderna
ROÄ Knut Nilsson, OÄ Benny Lennartsson logen Orion, och OÄ Lennart
Löwgren Logen Aldebaran.
Alla som var med önskar att de kunskaper de förvärvat aldrig kommer att
behöva användas.
Text & bild: Sten Rastberg, Pär Olsson

Logen Lirs Fu hade proklamerat ”Frufridag” i sin inbjudan till söndagmiddag i logelokalen i Varberg. Omkring sjuttiofem personer, bröder med
respektive, hade hörsammat inbjudan varav ett tjugo-tal från dotterlogen
Manannán i Falkenberg.
I välkomstanförandet talades det om radioprogrammet Karusellen, då
Hyland, deklarerade att mannen skulle sköta allt i hemmet under denna
dag. Många av Bröderna tittade förstulet ned i bordet på frågan om de hade
ordnat morgonens frukost.
Oro i leden hade det också blivit då några av damerna hade uppfattat inbjudan som att vi Bröder skulle vara ”frufria” under denna dag. Dessa var
inte med på 50-talet...
... i början av januari 1954 deklarerade Hyland att frufridagen var på g:”Söndagen
den 24 januari, så ska i detta landet varenda äkta man sköta allting hemma.
Han ska bädda, han ska diska, han ska laga maten, han ska sköta barna. Hon
ska få vara alldeles fri och för en gångs skull göra precis det hon vill.”
Efter Skagentoast, Kryddig stek med tillbehör, avslutades det hela med
kaffe och kaka.
Underhållningen bestod i att ”bara” prata med varann, och det gjorde man.
Det gick knappt att få tyst på gästerna då det var dags att tacka för maten.
ÄÄ, Lars-Anders Kvint harangerade FU för god mat och ett fint initiativ till
att träffas så här en söndageftermiddag.
/B

Kampen fortsätter mot vår vanligaste cancersjukdom

• prostatacancern •

Pg 782-1911 Skriv ”Stipendiefonden”, så kommer bidraget rätt.
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Stella Polaris
Bierabend fyller 40
En dag med Excaliburs
DD i Sollebrunn
Det gäller att komma i god tid till denna logekväll. Ölkorv och tilltugg går åt
som smör i solsken innan Marskalken gör bröderna uppmärksamma på att
EU mötet nu nalkas.
Efter ett stilfullt och väl genomfört möte av ämbetsmännen möts vi i efterlogen av härlig umpa-umpa musik från orkestern Sextetten Blåsarna.
FU som någon dag tidigare utsmyckat lokalen för kvällens tema, har i
kväll full bemanning och dukar fram fat efter fat av ”Bierabends” läckerheter. 100 kg skank, 8 kg korv, 6 kg surkål, 30 kg potatismos. ”Tungt men gott”
- hördes det från köket om potatismosen. FU har som brukligt en excellent
servering genom hela kvällen.
Tysk bier och Jägermeister. Från Sextetten Blåsarna hörs ”Tyrollerhatten”,
”In München steht ein Hofbräuhaus” följt av “ein heller und ein Batzen“.
God stämning och härlig allsång ljuder i lokalen. Efter många års körträning sitter sångerna som en smeck. Taket håller på att lyfta med ”ein prosit”
däremellan och stämningen förhöjs ytterligare denna kväll.
Allt tillsammans ger en känsla av äkta Tysk Bierabend. En efterlängtad tradition som firar sitt 40 års jubileum. Här har Sextetten Blåsarna spelat i 39
år! Vi ser fram emot den 41:a. och som för en del bröder blivit ”årsdagen”
(för) Stella Polaris

Att vara Druid är väldigt fint. Att vara Dagledig är också mycket bra. Men
att vara DD, Dagledig Druid, är förstås bland det finaste man kan vara,
nästan i klass med MÄ. För då kan man mitt på blanka vardagen samlas
på något fik eller besöka något utflyktsmål.
Den som befar Rv 42 och passerar Sollebrunn har antagligen sett en gammal
Shell-mack från anno dazumal och funderat över vad som kan döljasbak dess
väggar. För att ta reda på detta for en dag en grupp DD från Excalibur i Borås de
dryga sju milen till Sollebrunn, där vi togs emot av ägaren Sven Liljeqvist. Han
visade sig vara en man med envishet, övertalningsförmåga, samlarintresse och
en stor portion humor. Historien om hur han fick syn på den gamla macken
från år 1935 i Småland och efter många om och men fick köpa den, hur han
efter ännu flera om och men fick byggnadslov, hur han omsider fick hemtransporten ordnad, var en sedelärande berättelse om att med tålamod, envishet
och list klarar man det mesta.
Den gamla macken var tidstypiskt ”möblerad”, men det var när vi kom in i den
stora, numera nedlagda, shellmacken som det verkligt sevärda uppenbarade sig.
Där hade Sven med hustru (som för övrigt bjöd på kaffe och underbart hembakade kakor) samlat på sig en mängd föremål som man genom åren kunnat
förknippa med bensinstationer; oljor, isskrapor, tändstift, you name it… Bara
tidskriftshyllan kunde gjort vilken motorhistoriker som helst salig. Vi befann oss
här i den tid då macken fanns till för att serva bilen och inte människan.
Under kaffet berättade Sven om sina år på macken, om sina kontakter med
prinsessan Desirée och baron Niclas Silverskiöld på Koberg, som ju ligger strax
utanför Sollebrunn. Full med poänger var även historien om när han fick skjutsa
Kungen och Drottningen i sin gamla Daimler vid ett bröllop på Koberg. Och när
han fick filma Kungen vid älgjakten på Halle- och Hunneberg… Där satt man
och önskade att man haft åtminstone en tiondel av Svens list och förslagenhet.
Apropå Daimler fick Sven förstås även visa upp sin bilsamling, ett tiotal
bilar med ansenliga år på nacken, men pigga och fräscha för sin ålder.
Bland rariteterna kunde märkas, för nördiga bröders upplysning, Jaguar
Roadster, Jaguar E-type, DKW, Porsche 365, Morgan 3-wheeler (som ägts
av Picko Troberg) Austin Seven, Alfa Romeo samt ovan nämnda Daimler.
Men hem från detta Eldorado fick vi i snöslask och skymning åka i våra
alldeles vanliga Svenssonbilar.
Uno Axelsson och Sven-Olof Kall

Sajt om Orden som är anpassad
för Dig som har s.k.
smartphones.
Länken är: druidorden.org/m
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Smarta möten på
scandic star lund
Scandic Star är södra Sveriges mest kompletta konferens- och
kongressanläggning. Lättillgängligt med fri parkering och stora bekväma
hotellrum. I den stora och ljusa atriumgården ligger lobbybaren och
restaurangen som de självklara mötesplatserna.

Strategiskt läge

Bankett för 550 personer

Flexibel atriumgård

Taste Break

•196 rum varav 164 sviter •528 bäddar •22 konferenslokaler
•Festvåning för 550 personer •Relaxavdelning med pool
•Boulebana •Svanmärkt •Tillgänglighetscertifierat

Ring oss idag så berättar vi mer och tar fram
ett förslag eller en offert anpassad just för er!
+46 46 285 25 00 • www.scandichotels.se/star
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ANMÄLAN görs på www.druidorden.org

eller med anmälningsblanketten som finns på sidan 17och 18.
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Torsdagen den 1 augusti
Druid-Ordens Riksmästerskap i golf på Bokskogens Golf Klubb, Gamla banan
(inspel under onsdagen 31 juli).

Fredagen den 2 augusti
Incheckning och registrering för ombud och övriga deltagare.
12.00

Lunch.

14.00

Riksmötets öppnande.

Mörk kostym, regalie, ROÄ-dräkt/SL-Ämb vit kappa.

Paus med kaffe.
15.30

Riksmötesförhandlingar enligt agenda. Endast för valda ombud, OÄ och ROÄ.

19.00

Välkomstparty med mingel samt lätt underhållning.

Vårdad klädsel.

Utflykter, se separat program.

Lördagen den 3 augusti
08.30

Riksmötesförhandlingar.

12.00

Lunch.

13.00

Riksmötesförhandlingarna fortsätter.
Paus med kaffe.

14.45

Riksmötesförhandlingarna fortsätter.

16.00

Bussar avgår från Scandic Star till Lunds Domkyrka.

17.00

Musikunderhållning med högtidstal samt
utdelning av Druid-Ordens stipendium i Lunds Domkyrka.

Högtidsdräkt med vit väst.

18.30
19.30

Bussar för samtliga återgår till Scandic Star.
Högtidsbankett med efterföljande dans.

Högtidsdräkt med vit väst.

Utflykter, se separat program.

Söndagen den 4 augusti
10.00

Riksmötets avslutande.

13.00

Lunch.

Högtidsdräkt med svart väst, regalie, ROÄ-dräkt/SL-Ämb vit kappa.

Utcheckning från hotellet.
Reservation för ändringar i programmet.
Vid eventuella frågor kontakta:
Claes Nilsson
0410-33 49 27 saa@sunnanland.se
Per-Arne Meijgren
040-49 99 47 soa@sunnanland.se
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Anmälan skall vara arrangörskansliet tillhanda senast den 31 maj 2013, se adress nedan.
Namn
Adress
Postadress
Telefon
Mobiltelefon
E-postadress
Medföljande för- och efternamn
Loge

□ Ombud i GL
□ Ombud i SL
□ Medlem i RSL

Grad

Ämbete

Vid Riksmötet kommer obligatoriskt arbete i Tankesmedjor för ombuden att ske. Ombud väljer enligt nedan:
□ Brödravård
□ Välgörenhet

Boende på Scandic Star
Ankomst
Avresa
Hotellrum önskas
□ Ja
□ Nej
Antal nätter
st
Delar rum med annan Broder (namn/loge)

Hotellet är förbokat för samtliga deltagare på Scandic Star
Pris för dubbelrum inkl frukost 800 kr
Pris för enkelrum inkl frukost 700 kr

Aktiviteter på Scandic Star
1/8
2/8
2/8
3/8
3/8
3/8
4/8

Golf enligt separat anmälan
Gemensam lunch för alla deltagare
Mingelparty
Lunch
Högtidsbankett inkl domkyrkobesök
Fullständigt vinpaket vid högtidsbanketten
Lunch

Broder

Pris
Se program
120
250
120
500
295
160

Medföljande

Pris
Se program
120
250
120
500
295
160

Broder

□
□
□
□
□

Pris
150
180
90
50
50

Medföljande

□
□
□
□
□

Pris
150
180
90
50
50

□
□

295
295

□
□

295
295

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

Utflykter (se utflyktsprogrammet)
2/8

Alternativ 1, lunch ingår
Alternativ 2
Alternativ 3
Alternativ 4
Bussresa T/R, Scandic Star

3/8

Alternativ 5, lunch ingår
Alternativ 6, lunch ingår

Särskilda önskemål kring mat och boende noteras nedan:

Blanketten sändes till Claes Nilsson, Segelsömmarevägen 2, 231 32 Trelleborg (saa@sunnanland.se).
Bekräftelse/Betalningsunderlag sändes så snart anmälan registrerats hos arrangörskansliet.
Resorna till/från Riksmötet bokas genom Resia på telefon 013-35 65 10, fråga efter
Lotta Solheim (eva-lotta.solheim@resia.se) eller Maria Knutsson (maria.knutsson@resia.se).
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Riksmästerskap i golf 2013

Torsdagen den 1 augusti inbjuder SL Sunnanland
till RM på Bokskogens GK

Bild Golfklubbhuset

Tävlingen:
18 hål slaggolf med kanonstart.
Individuell tävlan för damer och herrar,
nettoscore.
Antal tävlande begränsat.
Längsta Drive och närmast hål.
Avgift: 550 kr
inkluderar startavgift, greenfee, golfvagn,
banguide och polletter till rangen.

Mat:
Möjlighet
18 håltill
slaggolf
frukost/lunch
med kanonstart.
i golfrestaurangen
under tävlingsdagen.
Kiosk efter hål 9.

Anmälan senast den 31 maj på e-mail
Anmälan med namn, loge, golf-id, golfklubb
och telefonnummer.

Riksmästare: Druid med lägsta bruttoscore
Lagtävling om RSL, vandringspris:
Bästa ej föranmälda 3-mannalag från samma
loge, nettoscore.
Prisutdelning: Direkt efter tävlingen.

Skickas till liljegren1@hotmail.com
Vid bekräftelse får du mer information.
Kontaktpersoner:
Ulf Liljegren
0722-35 09 72
Thommy Gransten 0733-74 90 60

Tider: Inspel onsdag den 31 juli
Bokning direkt på golfklubben pris 200 kr
Ange bokningskod: Druidgolf
www.bokskogen.com
Tider tävlingsdagen den 1 augusti 2013
Incheckning börjar kl 07.00
Samling till start vid klubbhuset kl 08.00
Kanonstart kl 09.00

Skriftlig anmälan nedan skickas senast
den 31 maj till:
Ulf Liljegren
Möllevägen 36
236 31 Höllviken

Namn:............................................................Loge:................................................Golf-id:..................................
Adress:...........................................................Postnr: .....................Ort:..............................................................
Namn dam:............................................................................................................Golf-id.....................................
Telefon/mobil:................................................Golfklubb:.....................................................................................
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Fredagen den 2 augusti
Alternativ 1 ─ Domkyrkan och Kulturen ─ Pris 150 kr
Avfärd med buss kl 09.15 från Scandic Star till Domkyrkan.
I Domkyrkan ges en orgelkonsert från kl 10.00 till 10.30, efter konserten är det visning av Domkyrkan
under ca 45 minuter. Promenad från Domkyrkan till Kulturen för lunch.
Detta alternativ kan kompletteras med något av alternativen 2-4.
Alternativ 2 ─ Kulturen ─ Pris 180 kr
Avfärd med buss kl 13.15 från Scandic Star till Kulturen.
Guidad visning av Kulturen under ca 1 timme. Kulturen är två kvarter i centrala Lund fyllda av
kulturhistoriska hus och trädgårdsmiljöer. Upplev livet i staden och på landet, från medeltiden och
fram till 1930-talet.
Alternativ 3 ─ Skissernas museum ─ Pris 90 kr
Avfärd med buss kl 13.15 från Scandic Star till Skissernas museum.
Visning av museet. Här möter du som besökare den kreativa processen kring ett konstverk, och inte
minst en stor och representativ samling av offentlig konst från hela världen.
Alternativ 4 ─ Botaniska Trädgården ─ Pris 50 kr
Avfärd med buss kl 13.15 från Scandic Star till Botaniska Trädgården.

Visning av trädgården under ca 1 timme. Med anor från 1600-talet vårdar Botaniska
trädgården cirka 7000 arter. Trädgården bedriver en bred verksamhet inom områdena botanik,
hortikultur, växtbevarande och miljökännedom. Den tjänar också som en rogivande park eller
inspirerande idékälla till mer än en halv miljon årliga besökare.
Kostnad för bussresa från Scandic Star och åter, tillkommer med 50 kr per person.
Återkomst till Scandic Star för samtliga alternativ (1-4) är beräknad till kl 16.00.

Lördagen den 3 augusti
Alternativ 5 ─ Hallongården ─ Pris 295 kr
Avfärd med buss kl 08.30 från Scandic Star till Hallongården (känd från TV) i Bodarp, för guidad
visning bland hallonbuskarna, därefter till Palmernas stad, Trelleborg och sedan Smygehuk, Sveriges
sydligaste udde. Vi fortsätter resan till genuina Anderslövs Gästgivaregård, där vi äter lunch.
Färden går efter lunch vidare via Sörby, Gröna Lund, och Börringe, vi passerar Häckeberga slott och
Dalby gamla stenkyrka (Nordens äldsta) och sedan åter mot Scandic Star. Beräknad återkomst 14.00.
Alternativ 6 ─ Östarp ─ Pris 295 kr
Avfärd med buss kl 08.30 från Scandic Star till Ellinge slott, med visning av slottet, därefter vidare
färd mot kulturens Östarp, känt från Lasse Holmqvists TV-program. I Östarp äter vi lunch, det
serveras ”Skånsk äggakaga”.
Färden går sedan vidare över Romeleåsen till Svaneholms slott, där vi tar en promenad i parken.
Därefter åker vi vidare mot Häckeberga slott och Dalby gamla stenkyrka (Nordens äldsta) och sedan
åter mot Scandic Star. Beräknad återkomst 14.00.
Med reservation för ändringar i programmen.
Vid eventuella frågor och för ytterligare information kontakta:
Ivar Clementz

0705-20 43 90 sskm@sunnanland.se
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LANDET RUNT
9 Logen Merlin Karlskrona

D-stämma och eubatmöte den 23 februari
I denna soliga men lite kylslagna februarikväll hade ett trettiotal bröder infunnit sig när ÄÄ Michael Lundström öppnade Druidstämman. Br. Roland Hansson
redovisade bokslutet för 2012. Revisionsberättelsen föredrogs och stämman beviljade ansvarsfrihet. Stämman valde också representanter till Riksmötet 2013 i
Lund. Som ideellt inslag fick vi lyssna på klassisk gitarr ”Ten pieces”.
Efter en kort paus var det dags för ÄÄ Michael Lundström att hälsa 35 bröder välkomna till kvällens Eubatmöte. Efter genomgången dagordning fick vi lyssna till
br. Lennart Håkansson, som hade ”stafettpinnen”. Han berättade på ett mycket
intressant sätt om glutenintolerans, som han själv har drabbats av. Han lämnade
därefter över ”stafettpinnen” till M Karl-Eric Andersson. Som ideellt musikaliskt
inslag fick vi lyssna till ”Celtic cottage” med The Royal Scots Dragoon Guards.
Innan Lv. Ulf Gustavsson bjöd oss till bords
fick vi höra historien om dagens varmrätt:
Biff Stroganoff. Rätten är uppkallad efter
en rysk greve som levde 1733-1811. Denna
tillsammans med den ”snapsvänliga” förrätten smakade förträffligt. Br. Mikael
Wirbrand gav oss sedan en liten lektion om
begreppet Pyrrhusseger och då speciellt
om den grekiske fältherren Pyrrhus som
har gett namn åt uttrycket. Därefter berättade M K-E Andersson lite kort historien om
”Ordenshuset”, där logen Merlin numera har
sina möten. Det har tidigare varit bl.a. biograf,
baptistkyrka och stadsbibliotek.
MÄ Dennis Larsson framförde kvällens
tack för maten, innan det var dags för M K-E Andersson att bryta taffeln
och bjuda in till kaffeborden.
KEA

Elva brr från tre olika loger samsades till upphöjning till bardgraden

I efterlogen serverades en delikat brödramåltid. Br Christer Ström höll
talet till Fosterlandet, ÄÄ Rolf Johansen talade till de nya barderna och br
Peter Cederberg genmälde för de nya bardernas räkning.
Br RSÄÄ Björn Cederberg talade och ROÄ Ib Ahrberg tackade för maten.
Paret Maud och Lennart Allansson som ser till att vi får delikata måltider
tog emot brödernas tack på trappan till köket.
Lotteriet var inte svårsålt den här kvällen heller och ett antal vinnare gladdes åt sina kap.

Druidstämma 14 februari

18 Logen Cynthus, Ulricehamn
Bardating

Många gäster samlades tillsammans med Ulricehamnsbröderna inför dagens Bardating. RSÄÄ Björn Cederberg fanns bland gästerna av en speciell
anledning skulle det visa sig senare.
ÄÄ Rolf Johansen hälsade alla gäster och egna bröder välkomna. Elva eubater väntade i förrummet på att inträda till Bardatinget.
Nästa programpunkt var Bardagradgivningen, som genomfördes med stil
och värdighet. De bröder som nu kallar sig barder var: Peter Cederberg,
Belisama, Sven-Olof Kall, Jan Laas, Ulf Persson, Thommy Pettersson alla
fyra Excalibur, samt Cynthusbröderna Mattias Brorsson, Kjell Enander,
Rein Kotkas, Carl-Johan Molander, Henrik Vesterlund, Johan Lindvall.
Av detta förstår vi RSÄÄ Björn Cederbergs närvaro, hans son Peter var en
av de nya barderna.
Lunden ”pryddes” av ett stort antal dignitärer, tre SL-ämbetsmän och sex ROÄ:ar.

ÄÄ Rolf Johansen hälsade 45 bröder välkomna till Druidstämman, som,
som vanligt, präglades av ekonomiska frågor.
Druidstämman godkände båda rapporterna och ansvarsfrihet beviljades
ÄK för år 2012. Till ombud till Riksmötet valdes TjOÄ Sture Andersson och
ROÄ Göran Juntorp. ÄÄ påminde om Storlogemötet i Skövde den 27/4.
Övriga möten vi har framför oss är 27/3 (onsdag) Eu Påskbord. Bröder
hälsas varmt välkomna, speciellt bröder som har låg närvaroprocent av
olika anledningar. Ett besöksantal av 10 bröder mer än normalt är av stor
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betydelse för vår loge - ta detta som en uppmaning att aktivera fler bröder
att besöka våra logekvällar. Det ideella inslaget blev Björn Skifs´ tolkning
av melodin Alla Har Vi Varit Små av P. Ramel.
I efterlogen serverades en välsmakande måltid. Två hundra lotter såldes
till vinstsugna bröder. En del av vinsterna var denna gång skänkta av ett
lokalt textilföretag med anknytning till logen.
Efter kaffe och kaka avslutades ännu en druidstämma och bröderna gick
hemåt, måhända med tankarna redan riktade mot morgondagens vedermödor alternativt extra lång sovmorgon.
Leg

19 Logen Stonehenge, Hässleholm
Den traditionella bardgradgivningen genomfördes fredagen den 8 febr i
närvaro av 50-talet bröder varav 10 från logen Fingal i Hörby som har som
tradition att besöka oss för att som de berömmer oss om är det bästa genomförandet de kan tänka sig för sina eubater till bardgraden.

Närkontakten med ”Taj Mahal” var
en av resans höjdpunkter. Göran Liljeqvist framför avslutningsbilden
från södra Indien. Indienmaterial En åttakantig platta av indisk marmor med intarsiadekor, Indienkarta samt Indieninformation i bokform.
Efter denna bildberättelse kunde vi så småningom ställa vår färde mot hemmet
med många tankar snurrande om hur vi har det på vår jord. Kontentan var i alla
fall att det hade varit en givande logekväll med tankeväckare utöver det vanliga.
Text o bilder: Kjell Håkansson

28 Logen Ossian, Olofström
Torsdagen den 7 februari, D-stämma med GG

Våra agerande brr hör ju liksom till de rutinerades skara och har åtskilliga år bakom sig med bardgradgivningar. Denna gång hade vi själva 9
brr nämligen fr.v: Christian Åfeldt, Kenni Stjärna, Heinz-Otto Bootz, Per
Stahre, Karl-Erik Eriksson, Ola Kajrup, Peter Wendéll, Stefan Wästerlid
och Mats Henriksson, följt av Fingals Henrik Nellestrand, Magnus
Jakobsson och Anders Nilsson.
Den avslutande brödramåltiden serverades på bästa sätt och smakade
ypperligt med gott rött vin därtill. De båda ÄÄ Peter Lundh och Fingals
Håkan Emmertz agerade s a s för sina nyblivna barder under måltiden och
bardernas tacktal var ett av de bättre som framförts.
GN

20 Logen Carnac, Helsingborg
D-stämma och Eu-möte 5 februari

Kvällen började med Druid-stämma som öppnades av kvällens ÄÄ, ROÄ
Börje Lindén, som ersatte ordinarie ÄÄ, Torgny Kihlén, för tillfället arbetsstationerad i Tyskland. Druid-stämmans uppgift var bl.a. att ballotera två sökande bröder, och eftersom resultatet utföll ”nöjaktigt”, rullar processen vidare
och vi hoppas naturligtvis att få se dessa presumtiva bröder ”invigda” i vår DruidOrden som Carnacbröder.
När Eubat-mötet öppnades var det glädjande välbesatt på stolarna i Lunden,
vilket alltid ger ett meningsfullare intryck på de närvarande bröderna och
en känsla av högtidlighet infinner sig automatiskt.
I efterlogen verkade det som om kvällens meny föll i smaken att döma av kommentarerna. Efter måltiden fick vi en gedigen reseberättelse av vår Logevärd,
Göran Liljeqvist, som hade varit på en väldigt innehållsrik resa i Indien som han
dokumenterat med ett omfattande bildarkiv. Vi fick följa äventyret genom hela
Indien från Norr till söder där vi fick en inblick i detta folkrika och stora lands
kontraster mellan rikedom och överflöd och bottenlös fattigdom.

Denna kalla vinterkväll var 15 bröder samlade till druidstämma med gradgivning. Stämman genomfördes ritualenligt och högtidligt med bröderna
klädda i frack.
ÄÄ, Rolf Seger, hälsade bröderna
välkomna och genomförde mötet
med stor skicklighet och alla bröder fullgjorde sina uppgifter efter
bästa förmåga, vilket bidrog till
den rofyllda stämningen i logen.
Bröderna Ingvar Mårtensson
Andkvist och Mikael Jacobsson
upphöjdes till Druider, vilket naturligtvis gladde bröderna.
Vår logevärd, Kent Larsson, hade som vanligt dukat upp med kulinariska
läckerheter. ÄÄ höll ett högtidligt tal till de nya druiderna som sedan tackade ÄÄ och övriga bröder.
Efter brödramåltiden var det sedvanlig pilkastning, vilken vanns av vår
nye druidbroder Mikael. Vad kunde ha passat bättre? En flaska gott vin är
priset på våra tävlingar.
Därefter gav sig 15 glada och nöjda bröder hemåt.
Text och foto: Sven Uhr

29 Logen Fingal, Hörby

Eu möte den 12 febr med 31 brr. Speciellt noterade ÄÄ Håkan Emmertz att
OÄ Gert Nilsson bevisade sitt 500:e möte i Logen. Han dels gratulerade broder
Gert till detta, dels framförde brödernas tack för allt det arbete han bidrar med
för att få logearbetet att fungera. Som ett synligt bevis på uppskattningen överlämnades en flaska rödvin. Vidare framförde ÄÄ brödernas gratulationer till
ROÄ Per Persson med anledning av hans 85-årsdag - också det med en flaska
rödvin. Samtidigt fick br Per mottaga FGDO:s gratulationsblad med anledning
av födelsedagen. Som avrundning följde brödernas sång och hurrarop.
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Noteras skall att efter
samråd med ÄÄ Peter
Lundh i Logen Stonehenge
kommer brr att inbjudas
till vårt Eu-möte den 23
april då även Fingalkören
kommer att medverka.
Bardgradgivningen
i Logen Stonehenge
den 8 febr. bevistades av tio Fingalbröder. Våra eubater Magnus Jakobsson, Anders
Nilsson och Henrik Nellestrand välkomnades då i Bardgraden.
Text/Foto Christer/Gert Nilsson

30 Logen Orion, Umeå

Teckenutdelning, Veteran och Exregalie

31 Logen Merkur, Piteå
Bardgradgivning

60 bröder hade samlats
denna torsdagskväll i
januari för att välkomna
fem bröder att ta steget
upp till druid.
Det var förväntansfulla
bröder som samlades
inne i lunden, till ett
möte i bardgraden. Våra
ämbetsmän genomförde gradgivningen
med bravur som van- Tommy Eriksson Mattias Henriksson och Johan
ligt. Efter mötet vidtog Häggström, Gunnar Eriksson och Fredrik Bäcklund
den sedvanliga brödramåltiden med tal och skål till fosterlandet och en
välkomponerad meny.
Text och foto, Lorenz Ökvist

36 Logen Iris, Göteborg

OÅ Sven Röjestål, OÄ Arne Sörensson, SÄÄ Mikael Stenman,
K Stig Runlöf, OÄ Ulf Engman och R Bertil Lahti

Tänk om väggar kunde tala. Och ibland verkar det som om de kan! Då vi
under Veteranteckenutdelningen får höra utdrag ur de 25-åriga protokollen.
Vilka var det som recipierade tillsammans med kvällens Veteraner? Vilka var
ämbetsmännen den aktuella kvällen och vem sjöng den rituella musiken
och vem svarade för ackompanjemanget? Flera namn sveper förbi. Vi kan
se flera bröder som nickar eftertänksamt då vi blir erinrade om det faktum
att flera av de som omnämns är borta. En del av oss har till och med varit
med och prestaverat vid brustna länkars begravningshögtider. Det ger ett gott
perspektiv på umgänge i alla dess former. Vi minns alla historier, alla skratt
som ljudit i lokalerna genom åren likväl som vi kan minnas avskeden.
Birkenelands ämbetsmän ansvarade för Veterantecknen och SÄÄ Mikael
Stenman beklädde Sven Röjestål, Arne Sörensson, Stig Runlöf och Bertil
Lahti med tecknen. (Då Bertil Lahti mottog sitt tecken tyckte jag mig höra
ett gillande bifall från vårt ventilationssystem som genom åren haft många
timmar gemensamt med jubilaren!)
Därefter tog ”gårdsfolket” över. ÄÄ Sten Rastberg beklädde Urban Hellman och
Curt Johansson med de exregalier som de kvalificerat sig för och som grädde
på moset kunde Ronny Sundström få de rosor han inte fick på femtioårsdagen,
eftersom han då var bortrest. (Rosorna var färskare än högtidsdagen.)
Behöver vi nämna att maten var underbar? På den tid jag satt skrivare
hände det ofta att maträtterna var så utrikiskt formulerade att varken jag
eller väggarna hade ett säkert grepp om vad det var som vi just ätit, men
denna kväll la både jag och väggarna hela menyn på minnet!
Allt gott, utom att vi saknade Tomas, vår takthållare under måltidsvisorna. Det
är inte lätt att klara sig utan, då vi väl blivit bortskämda, men nästa gång…
Bertil Carlsson
Glöm inte Stipendiefonden och insamlingen till

prostatacancerforskningen

Bg 782-1911, märk talongen: Stipendiefonden

Så var det redan den 20:e februari. En något kylig men i alla fall ljusare vinterkväll samlade 35 bröder i E F E, sorg och eftertanke. Logen Iris har på kort tid
förlorat två goda bröder, OÄ Åke Skatt och OÄ Kent Andersson. OÄ Hans Bergkvist
sammanfattade broder Kent som mycket engagerad broder och vän. Broder Kent
kommer att fortsatt lysa upp våra minnen. Broder Ebbe Stanislaus påminde oss
om att broder Åke var med oss i över 51 år, och att broder Åke var alltid stolt över
sitt värv och sin tillhörighet. Goda bröder är nu bortom det jordliga.
Efter reflektion och sinnenas återgång till den världsliga tillvaron fanns så tid
i efterlogen till eftertanke och spis. Diskussionerna om världsligt triviala saker
bubblade fram och tillbaka. Vissa kommentarer var kloka och tilldragande, tyckte
broder Lennart, samtidigt som broder Ebbe funderade över skadeutvecklingen.
Och vad var egentligen skillnaden mellan någonting och Lego, för att inte tala
om sannolikheten för olika bridgehänder? Och hur var det med Druidslipsarna
egentligen, och var tricket att komma in eller komma ut från högskolan? För att
inte tala om vad ont man kan ha överallt på kroppen om man petar på den med
ett brutet finger. Eller vådan av att taktfast men lågfrekvent vifta med ett lakan.
Nog var bröderna Kent och Åke med oss denna kväll runt bordet?
Magnus

38 Logen Karlavagnen, Sundsvall

Stående bakre raden från vänster: Hans Westberg, Örjan Lindström, Stig
Abrahamsson, Bengt Ohlsson, Anders Melander, Jan Törnlund, Hans Lissdaniels.
Knästående mellanraden: Hans Nilsson, Gunnar Nilsson, Lennart Broman,
Berthold Andersson. Liggande främre raden: Olof Melander, Lars Sellén
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Fredag 1 februari i ett vintrigt och kallt Sundsvall, var det dags för OÄ-afton.
Det är en lång tradition inom Karlavagnen att under en möteskväll per år
att de ordinarie ämbetsmännen får vila och låta OÄ ta hand om mötet.
Stig Abrahamsson, kvällens ÄÄ, öppnade mötet högtidligt och hälsade alla
välkomna samt att han med glädje konstaterande att det är var många bröder som hade samlats denna afton. Mötet förlöpte som väntat mycket bra och
med stor trygghet.
Senare kallade kvällens logevärd Örjan Lindström till en utsökt tvårätters
brödramåltid. Många tal hölls under måltiden som förhöjde stämningen
ytterligare. Därefter var det samling för kaffe och underhållning.
Hans Lissdaniels och Anders Melander
spelade och sjöng medryckande med stor
inlevelse som verkligen uppskattades av bröderna. Som avslutningsnummer kom det
som alla väntat på, ”Pytt i Panna”, en verklig
stämningshöjare.
Kvällen fortsatte sedan i broderlig anda
fram till midnatt då det var dags att gå ut i vintermörkret för hemfärd.
Text och foto: Rolf Granqvist

hela sällskapet med den äran och
ett stort tack för en fin reception
uttrycktes av representanterna från
logerna Dair och Borvo vilka också
överlämnade sina nya fina standar
till logen Belenos.
SÄÄ Bertil Svensson, SOÄ Hans
Ian Gulam, Shawon Gupta, Eric Masser
Rosengren och SSkm Leif Andersson
genomförde högtidligt veteranteckenutdelning till br Gert
Granell som nu varit med i logen Belenos i 25 år.
Vid Efterlogen läste ÄÄ Björn Malmberg dikten ”Till
Fosterlandet” skriven av vår bortgågne br Sören Fredriksson
varefter vi sjöng Nationalsången. Br Hans Rosengren höll
tal till recipienderna och vår nyblivne br Rolf Hallén höll
ett tacktal från recipienderna och tackade för en mäktig
reception. ÄÄ läste dikten ”Till Eubaten” av br Caj Söderberg. Br Gustaf Björck
tackade FU för maten med orden ”Uppsala är bäst, här serveras inte häst”, med
anledning av den pågående nötköttsdebatten.
Text Leif Cassinger, foto Johan Beijer.

  

39 Logen Argo, Ånge

48 Logen Lir, Varberg

Bröderna hade glädjen att få
välkomna två nya eubater i vår
gemenskap, nämligen Kjell
Mattsson och Ulf Stecksén.
En tapper skara på 15 bröder
med ÄÄ Patrik Eriksson och
hans ämbetsmän i spetsen,
såg till att göra intagningen av
de nya bröderna högtidlig och
Våra nya bröder, Ulf Stecksén och Kjell
Mattsson, med sin fadder OÄ-Tord Sundqvist. stämningsfull. Trots det låga
antalet deltagande bröder
vid kvällens möte, kan vi nu i Logen Argo glädja oss åt att vi nu uppnått
50-brödrastrecket. Enligt uppgift var det många år sedan vi hade så många
medlemmar i vår loge.
Då receptionen genomförts och de nya bröderna hälsats välkomna av de
övriga, bjöd Lv P-O Garnes till bords, där det kvällen till ära bjöds på hemlagad älgköttsoppa. Bröderna fick njuta en stunds trevlig samvaro, där även
historieberättande var en av ingredienserna. Varma inombords av både
mat och dryck och gemenskap begav sig bröderna sedan hemåt i den kalla,
minus 25 grader, vinterkvällen.
Anders Nilsson

Den 21 febr välkomnades tre
Brr till bardgraden; Johan
Runhage Lir, Hasse Jacobsson,
Manannàn och Andreas Johans
son, Iris. Gradgivningen leddes
som vanligt på ett förtjänstfullt
sätt av ÄÄ Lars-Andes Kvint och
hans ämbetsmän.
I efterlogen bjöds på god
hemlagad mat. Allt tillagat av
Brr i festlighetsutskottet. ÄÄ talade till de nya barderna och Br Johan Runhage
tackade ÄÄ och hans ämbetsmän för en väl genomförd gradgivning.
Bertil B

Bardating med gradgivning

Eubatmöte med reception 29 januari

51 Logen Guta, Visby

D-stämma och Eu-möte den 6 februari
Som vanligt samlades bröderna i god tid innan mötets början. Efter närvaroregistrering och inköp i baren av önskad dryck steg stämningen bland
bröderna och sorlet i takt därmed. Snart var det dags för druidstämman
och bröder hälsades välkomna in i lunden.
Efter redovisning av logens ekonomi fastslogs att den är välskött och i god
balans. ÄÄ föredrog verksamhetsberättelsen och konstaterade att logens
framtid ser ljus ut.
Efter avslutad druidstämma och en kort paus var det dags för Eu-möte
med ca 35 bröder närvarande. Under punkten ideellt informerade MÄ Olof
Bäckström om brandskyddet i lokalen. Broder Berts vandring inbringade
630 kronor till välgörenhet.
Ett lite moln på den annars ljusa Guta-himmelen är att eubat- och bardbänkarna har varit glest besatta under en tid.
Lv överraskade med att i efterlogen servera en maffig och god räckmacka
istället för den traditionella Gutamåltiden. Som omväxling var det ett bra
initiativ. Många kan nog tycka att en två-rätters meny sent om aftonen kan
vara lite för mycket av det goda.

46 Logen Belenos Uppsala

Högtidlig reception den 11 februari.
En högtidlig kväll med både reception och veteranteckenutdelning. Åtta nya bröder recipierade,
varav fyra bröder från vår egen
loge, tre bröder från logen Dair
i Stockholm och en broder från
logen Borvo i Gävle. Totalt var vi
77 bröder inklusive gäster och
Jim Mohlin, Daniel Bergström, Rolf
Haleen, Urban Sand. Belenos.
recipiender.
Det blev rätt trångt framför MÄ och TjOÄ när recipienderna med ledsagare
skulle lotsas runt i Lunden. Vår skickliga M Arne Wessner hanterade dock
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Ljungby
Jan o Jerker Hagfoss
Arto Lassila

www.eltt.se

Trust.
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Performance.

Svetruck AB Box 321, Långgatan 29, SE-341 26 Ljungby, Sweden
Telephone +46 372 866 00 Telefax +46 372 824 50 www.svetruck.com

H o S Andersson

En välkomnande ytterdörr är
en viktig del av ditt hus
D

in nya dörr beställer
du hos Dörr & Portbolaget,
och vi tillverkar den enligt
dina önskemål.
Se fler av våra dörrar på
vår hemsida
www.portbolaget.com.

Lars Ahlin

Medvetna förare
väljer Ljungby

Dörr & Portbolaget i Vittaryd AB,
Göthbergsväg 3, 340 15 Vittaryd, Telefon växel 0372-70220,
E-post info@portbolaget.com, www.portbolaget.c

www.ljungbymaskin.se Rune Andersson

Kånnavägen 1,
Ljungby
0372-153 60

Mårten Gustavsson

Rickard Hägg

www.ljungbygolv.se

Ljungby - Tfn 0372-810 10 - www.ryssbyreklam.se

ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN
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Efter en härlig afton i brödragemenskapens värme var det med en viss
olust man gick ut i snöslasket. Men ÄÄ:s ord i lunden om att vi nu går mot
ljusare tider gav dock ett liten hopp och förtröstan.
Text: Jan-Erik Wessman

54 Logen Nerevs, Nyköping

Den 19 februari hade logen fint främmande när SÄÄ Åke Mattfolk, SSkm
Peter Möller, SSkr Anders Grey gästade vår loge vid druidstämman och
efterföljande eubatmöte. Två andra bröder följde med SÄÄ och SSkr från
Norrköping. 33 bröder deltog vid mötet och det betyder 62 % närvaro. Tre
tilltänkta bröders namn lästes upp för granskning. Blir det positivt för
dessa herrar så blir det reception den 13 april vilket skulle vara behövligt för vår loge. Det är lite dålig påfyllning underifrån. I efterlogen deltog
marknadschefen tillika vice VD i Sörmlands sparbank Richard Caspary
med en historisk resa tillbaks till sparbankernas begynnelse.

perspektiv de senaste 77 åren. Han uppmanade bröderna att i mån av
tillgång till lämpligt material överlämna detta till någon i gruppen.
I efterlogen som i inbjudan kallats ”Italiensk afton” serverades naturligtvis en italieninspirerad måltid. Mycket smakligt.
Festlighetsutskottet hade
bjudit in två från bland annat Gamla Linköping kända musikprofiler, Lasse
Ström och Jacek Mailisz
som underhöll med lättsamt prat och musik på
dragspel och Strohfiol.
CGS

56 Logen Camulus, Skövde

Den 11 januari startade logens första möte med Eubatgradgivning. 50 bröder
hade mött upp för bevista denna högtid, för visst är detta en högtid att välkomna
nya bröder i vår gemenskap. Kvällen inledes med ett sedvanligt Eubatmöte, spänningen var på det yttersta innan vår M gjorde entré, skulle det var ljudlöst eller
skulle det vara som tidigare dvs ett klampande, i detta avseendet gick det riktigt
bra och sulorna höll. Av de 50 bröder som mött upp var det 11 bröder från Logerna
Cynthus och Taliesin med SÄÄ Alf Stenson och SSkr Anders Regnell i spetsen.
Efter en stund kom invigningen av våra fyra nya bröder Lars Ove
Johansson, Lars Ek, Lennart Ek samt Jan Hjortfors. Invigningen leddes av
MÄ Ove Carlsson med övriga ämbetsmän och medhjälpare.

Från höger: Richard Caspary, SÄÄ Åke Mattfolk, SSkm Peter Möller och SSkr Anders Grey.

Den sparbank som blir förebild för de svenska sparbankerna, Sparbanken i
Ruthwell, Skottland, bildas 1810. Under en debatt i riksdagen i fattigvårdsfrågan
föreslår garvaren Johan Westin bildandet av sparbanker 1818. Den första sparbanken bildas i Göteborg 1820. Initiativtagare är Eduard Ludendorff. 1832 bildades Nyköpings sparbank. 1890 kom den första lagen om sparbanker att antas av
riksdagen. Sparbankernas kännetecken är det sparfrämjande syftet, frånvaron
av enskilt vinstintresse, den demokratiska uppbyggnaden och den lokala förankringen. Lyckoslanten utkommer med sitt första nummer 1924. Sparbankerna
kan man säga är en institution som värnar det lokala, utan vinstintresse hos
aktieägare och ger tillbaka av vinsten till bland annat kunskapsbanken där 10 %
delas ut till grundskolor för projekt som uppmuntrar till studier.
MÄ Per Hultberg

ÄÄ gjorde ett uppehåll efter invigningen för att vi andra skulle få handgripligen hälsa de fyra välkomna i vår loge
I efterkomna brödramåltid höll ÄÄ tal de invigna och även MÄ hade en
uppläsning, rec tal hölls av broder Jan Hjortfors
MarkA

61 Logen Halör, Höllviken
Omtyckt kväll åter tillbaka

55 Logen Thesevs, Linköping
Druidstämma och Eubatmöte

Vi var 31 bröder samlade i Lunden när ÄÄ Gunnar Feldt på uppmaning
av TjOÄ Rolf E Carlsson öppnade D-stämman. ÄÄ redovisade de punkter
stämman hade att ta del av och/eller besluta. Sålunda godkände stämman
redovisat bokslut för 2012 och beslutade ge ämbetsmannakåren ansvarsfrihet för samma period, vidare balloterades tre sökande samt beviljades
avgångsbrev för fyra bröder. Stämman valde dessutom tre representanter
till SL och föreslog en av dessa som representant vid RM.
Efter ett kort uppehåll tågade M Rolf Andersson in med ytterligare nio
bröder till Eubatmötet. ÄÄ informerade de nytillkomna bröderna i korta
ordalag vad som avhandlats vid Druidstämman.
ROÄ Hans G von Wowern berättade om den ”Forntidsgrupp” som bildats
för att i text och bilder dokumentera vad som skett i Linköping ur Druidiskt

Vi har i många år haft glädjen att ha en kväll i bokens tecken. Efter några år
utan detta tema, hade vi i efterlogen glädjen att återta detta, genom att hälsa Eva Lassen välkommen, för att berätta om böcker hon rekommenderar.
Men innan dess hälsade ÄÄ Paul Ljungqvist 44 bröder, varav åtta från logen
Selene. ÄÄ formerade bl.a. att vid nästa möte blir det ballotering för två presumtiva bröder, samt behandling av ett övergångsbrev. Org. Gert Thuresson
och M. Zivko Korecic framförde tal och musik med temat ”guld blev till sand”
I efterlogen serverade vår köksmästare god
mat. Därefter serverade Eva Lassen sina boktips. Eva betecknar sig själv som bokälskare,
man förstår henne efter den målande läsningen hon bjöd oss bröder på. Författare och
titlar Eva berättade om var bl.a. Gardell, Torka
Eva Lassen med
aldrig tårar utan handskar. J Green, Förr eller
ÄÄ Paul Ljungqvist
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Utvecklingen går bl a mot att lära ut saker t ex att köra bil i simulator eller
skapa virtuella rum där räddningstjänsten får gå runt i rökfyllda rum för
att leta efter personer.
Som avslutning tackade ÄÄ Sture Gustafson för föreläsningen och vi bildade brödrakedjan för att stärka våra druidiska band.
Kennet J

senare exploderar jag, ”en bok för ungdom mellan 14-85 år” menade Eva. L.
Hagelbäck, L Violencia, ”en bladvändare bok” tyckte Eva samt G. Rosenbergs, Ett
kort uppehåll.
Som vanligt styrde Br. Zivko bröderna i våra kända Halör sånger och till
slut delade ÄÄ Paul ut tre buketter till bröder som av olika anledningar inte
kunnat närvara på en längre tid i vår loge.
Bertil A

73 Logen Värend, Växjö

63 Logen Aquila, Karlstad

Eubatmöte 27 februari

Vid vägskälet vinter/vår välkomnades vi av logevärdens varsamt värmande hand!
Fyrtio förväntansfulla ”farbröder” såg fram emot en trivsam afton i glada bröders
sällskap och kvällens ideella inslag, besöket av Kronobergs läns landshövding.
ÄÄ Lars Magnussons vackra dikt om kommande ljusa och varma dagar
slog an tonen denna kväll. Det är en hel del aktiviteter på vårkanten: Några
exempel: SL-möte hos Stonehenge i Hässleholm med receptioner, besök
hos logen Wirdar i Ljungby 24 april.
Sedan var det dags att gruppera om
till övre hörsalen och lyssna på när
vår egen hövding ÄÄ Lars Magnusson
hälsade länets hövding, Kristina
Alsér välkommen.
När hon för sex år sedan blev uppringd
av dåvarande kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell så hade
hon precis anlänt till sitt hotellrum i
Peking. Det var midnatt och hon var
ganska trött. Vad han ville? Jo, han
frågade om hon ville bli landshövding
i Kronobergs län… Det blev ett blankt
nej! Orsak, hennes företag hade precis
fått upp farten och hade flera fina kontrakt på gång. Nåväl hon lovade tänka en
gång till. Til syvende og sidst så tackade hon, ja. Efter någon vecka eller så. Nu
har hon strax suttit sin manddattid (sex år) men kommer sannolikt att övertalas
att förlänga ytterligare tre år. Efter att ha lyssnat på hennes mycket intressanta
föredrag om de genomgripande förändringar som skett under hennes period,
kommande storregioner med mera så kände vi alla bröder oss synnerligen bekväma med och glada att hon fortsätter ytterligare tre år.
Applåder och en härlig vårbukett färgglada blommor avslutade föredraget!
Att välkomnas till bords av vår eminenta logevärd Per Åke Andersson är
något vi bröder alltid ser fram emot. Med ett ständigt leende berättar han
om vad som väntar för kulinarisk upplevelse denna gång. Med sina små
ordvitsar lotsar han elegant alla till det dignande matbordet.
En mycket trivsam afton blev snart sen kväll och det blev dags att ge sig ut
i mörkret. Nu börjar ju den kalla årstiden tappa fart, men det gäller att se
upp när vintern gör halt…
Text Hans Petersson, foto Joachim Hultgren

Tre möten under kvällen den 14 februari
Det första mötet som avklarades gällde OÄ-ansvarsområde. TjOÄ Kjell
Malm hanterade ordförandeklubban.
Traditionellt under februari hålls Druidstämma och 2012 års räkenskaper och
bokslut presenterades, vilket visade ett rejält överskott. Ämbetsmannakåren beviljasdes ansvarsfrihet. Även Skm förslag till budget för 2013 godkändes. Andra
ärenden på kvällens agenda var ballotering av en presumtiv Eubat, som kan
recipiera den 15 mars, samt val av ombud till Riks- och SL-möte.

Två glada jubilarer, Lars Grundel 80 år och Sigvard Strömberg
70 år tillsammans med ÄÄ Jonny Wijkander.

Kvällens tredje möte hölls inom ramen för Eubatgraden. I samband med mötet
uppvaktade TJ SÄÄ Dan Bergeld på RLS:s och SL:s vägnar bröderna Lennart
Sandberg och Lars Grundel som fyllt 80 år samt Sigvard Strömberg 70 år.
ÄÄ utdelade Närvarotecken enligt följande: Dan Bergeld 400 ggr, Leif Rosevall,
Göran Berg, Lars-Ove Gurebo, Ulf Sundequist och Lennart Sandberg 300 ggr
samt Lars Grundel och Örjan Hultvall 200 ggr.
Logekvällens brödramåtid bestod av tre rätter, som kunde inmundigas med
lämpliga valfria drycker, vilka erbjöds av ett ambitiöst FU. Mätt och belåtna efter
ännu en lyckad logekväll kunde bröderna återvända hemåt i vinterkvällen.
Text och foto Ulf Widén  

66 Logen Taliesin, Jönköping

FASTIGHETS AB
DRUIDSTJÄRNAN

Sorgloge och Eubatmöte

Det blev en tung start på kvällen då vi hedrade vår avlidne Broder Stig
Svensson. Han missade nästan aldrig några möten och det sista för honom
blev decembermötet. Stig satt alltid under våra möten med block och penna
och författade en dikt som han läste under mötet eller i efterlogen. Broder
Stig tänkte alltid på sina medbröder och delade hjärtlig med sig av sina livserfarenheter. Några bröder i logen har sammanställt alla hans druiddikter
och har utmynnat i en bok. Bröderna uppskattade den fina sorglogen och
han kommer att fattas oss under en lång tid.
Broder Ingvar Karlsson uppvaktades i efterhand på hans 70-års dag.
I efterlogen berättade Jonatan Sundström om spelens utveckling. Vi fick en
intressant resa genom historien med bl a go, schack till nyare datorspel.

Kallelse till årsstämma i Trelleborg
tisdagen den 23 april 2013 kl 19.00

i Druidvillan, Trelleborg
Anmälan senast den 21 april till:
VD Knut Nilsson, tel 0410 71 13 22
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Mätbara resultat!
Effektivt Enkelt Lönsamt

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

Mikael Laweby
broder i logen Neptunus.

75 Logen Capella, Linköping
Eubatmöte med reception 31 januari

Då var det åter dags att inviga ett antal nya bröder i logen. Denna gång var
det sex stycken bröder som ville sälla sig till vår trevliga brödraskara.

0734-156514 • www.koching.se

Medlemmar i
Förenade Gamla Druid-Ordens i Sverige

Understödsförening
Kallas härmed till ordinarie Föreningsstämma
Onsdagen den 15 maj 2013 kl 18.00 i Ordenshuset,
Västergatan 3 i Malmö
Stadgeenliga ärenden.
Styrelsen

De nu invigda bröderna är Patrik Funke, Martin Petersson, Tommy
Elvtun, Klas Wikström, Johan Bengtsson och Stefan Bergqvist. Varmt
välkomna önskas de nya bröderna.
Invigningen skedde under högtidliga former och under efterlogen bjöds på god
mat samt trevliga tal och samtal. Vi har under den senaste tiden haft en mycket
god tillväxt och det är dessutom flera nya intresserade bröder på väg in. Detta
tolkar vi gärna som ett tecken på vår goda gemenskap i Logen Capella.
Text & bild: Thomas Lindvall, Ark

Rolands Naturfoto
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77 Logen Allbota Kalmar/F-staden
Druidgradgivning och eubatmöte 8 februari
Denna fredagskväll hade ÄÄ
Per Sandgren och hans ämbetsmän bjudit in bröderna
för att bl a delta i druidgradgivning. Det var de flitiga
bröderna Emil Karlsson och
Per Pettersson som redan
kvalificerat sig för sin andra
grundlogegrad. Förutom de
egna bröderna gästades denna kväll logen Allbota av fyra bröder från vardera Thesevs, Taliesin (två bröder) och Capella. Under ritualenliga former
genomförde ämbetsmännen mötet med stil och värdighet.
I efterlogen var det som vanligt vid högtidliga tillfällen både tal och skönsång. Kvällens vinlotteri inbringade en rejäl summa till Allbotas kassa för
att senare användas till t ex välgörande ändamål. Fredagsmöte innebär att
bröderna ”passar på” att fördjupa brödraskapet lite längre och således blev
klockan mycket innan hemfärden påbörjades denna kväll.
Håkan J

Välkommen till Logen Dair

Klara Östra Kyrkogata 8 i Stockholm
Program våren 2013: 19 mars D, Eu ball
24 april Eu, GG* • 21 maj B GG* • 3 juni Eu, utemöte
Besökande behöver ej ha högtidsdräkt vid våra högtidsloger!

Välkomna
Anders Engström, MÄ
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78 Logen Avalon Älmhult

Druidgradgivning den 15 februari
En Druidgradgivning är en mycket högtidlig och värdig ceremoni för alla
närvarande, inte bara för de fem bröder som nu kunde skifta regalier. Nya
Druider fr o m fredagens möte är Ingvar Nilsson, Ingvar Bengtsson, LarsGöran Pettersson, Jan-Olof Hazard och Mikael Lindholm. Samtliga har gjort
sig väl förtjänta av sin upphöjning genom allmänt uppskattat brödraskap.

På plats fanns 26 bröder vid mötets början vartill kommer de fem nya
Druiderna efter receptionen. Av Ämbetsmännen saknades endast vår ordinarie Lv, men Fu hade trots detta hamnat i säkra händer genom vikarierande
Per Andersen. Som kvällen till ära bjöd på trerätters måltid av utmärkt slag.
Men innan vi kom så långt hade ÄÄ Erland Gummesson med säker hand,
och med hjälp av sina övriga Ämbetsmän, genomfört gradgivningen enligt
alla konstens regler.
Tillsammans med en utmärkt måltid fick vi lyssna till Jan Isakssons tal till de
nya Druiderna, Lars-Göran Petterssons tacktal från desamma samt Erland
Gummessons tal till Fosterlandet. I sanning en mängd vackra ord från spirituella själar.
Ett fint tillskott till kassan skedde också genom ett lotteri anordnat av broder
Richard Bratten Hill. Denne hade skänkt två intressanta buteljer med egenproducerat innehåll avsedda att blandas med starkare dryck vid förtärandet. Vi ser fram
emot en redovisning så småningom från de lyckliga vinnarna om hur det hela
smakade. Logen Avalons kassa ökade med Kr 900:- genom denna trevliga gest.
Sålunda kan man tillbringa en vintrig fredagskväll, och ingen av de närvarande lär ha ångrat det valet.
Alf Carlsson

79 Logen Excalibur, Borås

Druidstämma och eubatmöte 6 februari
Kvällens druidstämma hade dels att bestämma om vilka som skulle representera logen vid kommande Riksmöte i augusti, dels att fastställa 2013
års budget. Mot ämbetsmännens välgrundade förslag hade ingen några
invändningar, utan såväl enheten som endräkten var total i dessa frågor.
Kvällens Eubatmöte kunde inräkna 25 bröder, denna gång helt utan gästande
bröder från de närliggande logerna, vilket förhoppningsvis inte var någon

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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demonstration från deras sida. Skulden torde väl kunna läggas på väglaget,
samt kanske i någon mån fotbollslaget, ity att Sverige denna afton tog emot
Argentina, och Zlatan skulle mäta sina krafter med Messi.
Att rekrytera nya bröder är ju alltid behjärtansvärt, och ÄÄ Mats Ljung anmodade alla och envar att inventera sin bekantskapskrets för att eventuellt
locka med sig någon till nästa informationsmöte.
Som ideellt inslag denna afton hade musicerare Bo Mattsson valt ett mäktigt körverk, 3000 sångare som under Kjell Lönnås ledning framförde
”Ljuvliga ungdom”. Och nog tycktes mer än en grånad och/eller glesbehårad broder suckande instämma i refrängen.
I efterlogen var det dags för ett för logen nytt kulturellt inslag, filmförevisning. Br Lars-Åke Palmqvist är i besittning av ett antal gamla boråsfilmer,
och vi fick denna gång se hur postorderföretaget Ellos såg ut och arbetade
i början av 1960-talet. Man kunde konstatera att såväl automatisk databehandling som haute couture genomgått viss förändring under 50 år.
Filmen hade genom åren kopierats och överförts till nya medier, vilket inte
precis förbättrat kvalitén. Att speakern Sven Lindahl på den tiden var alla
damers idol kunde här svårligen skönjas. Men visst var det angenämt att en
stund få hänge sig åt ohämmad nostalgi.
Och sedan var det bara att gå hem och invänta nästa logemöte.
Uno Axelsson

81 Logen Dair, Stockholm
Druidstämma och Eubatmöte

Vi var 33 bröder närvarande vid årets andra möte i vår förnämliga logelokal på
Klara Östra Kyrkogata 8, så centralt man kan komma i Stockholm. Närvarande
var bland annat broder OÄ Peter Lagerkvist från vår moderloge Idris, tre
Belenosbröder och som vanligt OÄ Dan Kimblad ifrån logen Doru i Täby.

Svensk Druid-Tidning
ÄÄ Tomas Eisner hälsade bröderna välkomna och vände sig speciellt till de nya
Eubaterna som nu fick vara med om sitt första möte. Från kvällens Druidstämma
rapporterade bl a logens Skm, Ingvar Nyström, om det ekonomiska läget.
Under Ideellt berättade broder Åke Larsson om den dag, 1991, då han var med
på det SAS plan som tvingades nödlanda i Gottröra. Med en fantastisk inlevelse
fick broder Åke oss att följa med under nödlandningen och många av oss bröder hukade och höll andan då planet strök trädtopparna och buklandade med
en avsliten vinge, ute på en åker. Vi fick också följa med under räddningsarbetet och vad som hänt efter olyckan. Innan ÄÄ avslutade mötet vidtog kvällens
Egoföredrag, MÄ redogjorde för sin bakgrund och hur han kom i kontakt med
Druid-Orden för snart 25 år sedan.
Vid kvällens efterloge bjöd bröderna Niklas och Eric på en fantastisk måltid. ÄÄ Tomas Eisner överräckte logens standar till broder Peter Lagerkvist.
Utan broder Peters hjälp, så hade bildandet av logen Dair, dragit ut mycket
längre på tiden. Även broder Åke Larsson erhöll logen Dairs standar.
Vår loge har en fantastisk utveckling, under år 2012 recipierades 12
bröder i Eubatgraden. Det roliga
med detta är att alla 12 deltar i logemötena och arbetet runtomkring
efterlogen. Inför år 2013 så ser det
redan nästan lika bra ut. Den 11 februari besökte några av logens bröder logen Belenos, som genomförde
en Eubatgradgivning av inte mindre
än 8 nya bröder, varav tre bröder
kom ifrån vår loge. Vi har redan fyra
bröder redo för Eubatgradgivning i
april.
Vid pennan Erik
Marcus Ramel, Eric Masser
och Niklas Lindblad.
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VÄLKOMNA I BRÖDRASKAPET
LOGEN NEPTUNUS,
LINKÖPING
Eu 13 01 29

Sten Olovsson

Hans-Ove Johansson

Ovansjö 192, 841 91 Ånge

LOGEN EOS, SKELLEFTEÅ Klocksippevägen 4,
Eu 13 01 24
589 35 Linköping

Kungsgatan 3,
541 31 Skövde

Kjell Mattsson
Ulf Stecksén

Björkdalsgatan 11,
590 72 Linköping

Torggatan 13, 841 33 Ånge

Johan Thunqvist
Blästadsgatan 67,
589 23 Linköping

LOGEN ORION, UMEÅ
Eu 13 01 25

Håkan Ulander
Ystarvägen 29,
906 25 Umeå

LOGEN CAPELLA,
LINKÖPING
Eu 13 01 31

LOGEN ARGO, ÅNGE
Eu 13 01 29

Johan Bengtsson

Anders Forsberg

Stefan Bergqvist

LOGEN SEFIR,
GREBBESTAD
Eu 13 01 16

Falmyrvägen 52,
931 53 Skellefteå

Karl-Eric Karlsson

Ostvik 125, 934 91 Kåge

Vinbäcksvägen 9,
457 32 Tanumshede

Richard Karlsson

LOGEN BELISAMA,
VÄNERSBORG
Eu 13 01 07

Smedjegatan 1 B,
595 33 Mjölby

Patrik Stål

Manneklävan 1,
LOGEN IRIS, GÖTEBORG 457 95 Grebbestad
Eu 13 01 23
LOGEN CAMULUS,
Jan-Olof Grundén
SKÖVDE
Arbetaregatan 25,
Eu 13 01 11
417 57 Göteborg
Lars Ek
Nils Liljeroth
Nylyckevägen 7, 543 94 Tibro
Rådavägen 49,
Lennart Ek
431 36 Mölndal
Bokmalsvägen 9,
Lars Lundmark
541 34 Skövde
Vävskedsgatan 4,
Jan Hjortfors
416 59 Göteborg
Petersburg, Lunnelid,
532 94 Skara

Tommy Elvtun

Bäcklidsvägen 12 A,
585 64 Linghem

Patrik Funke

Gert Olausson

Fårhagsvägen 54,
586 66 Linköping

Rikard Oswaldsson

Smålandsvägen 42 E,
595 31 Mjölby

Rönnvägen 6,
468 30 Vargön

Martin Petersson

Knektvägen 8,
462 40 Vänersborg

Claes Wikström

LOGEN CERNUNNOS,
HÖGANÄS
Eu 13 01 08

Teatergatan 4,
582 18 Linköping

Johnny Petersson

Gullregnsvägen 2,
263 76 Nyhamnsläge

Kent Åhström

Plöjargränd 33,
263 54 Lerberget

Välkomna till
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tel: 0708 34 14 14 • www.frackshop.se

Stipendiefondens
hyllningsadresser
Det finns bl a adresser för att gratulera broder på en högtidsdag respektive till minne av avliden broder.
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

druid-orden
Logen Merkur

50 år

Svenska riksstorlogen
fgdo
har med anledning av logens jubileum
överlämnat en gåva till
Druid-Ordens Stipendiefond
Riksstorlogen uttalar sin uppskattning av
de många årens arbete och uttrycker en
förhoppning om en lyckosam utveckling i
framtiden
Malmö i april månad 2013
Björn Cederberg
RSÄÄ

Göran Lundgren
RSskr

under riksstorlogens
överinseende

druid-orden

druid-orden
Till minnet av
Broder
Sven Svensson

med anledning av vårt besök
har vi överlämnat ett bidrag till

Druid-ordens
stipendiefond
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 en penninggåva överlämnats till

Druid-Ordens
Stipendiefond
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

Logen Belenos
ää

vila i frid

druid-orden
bäste Broder
Sven Svensson
med anledning av din högtidsdag har

Logen Ad Astra
överlämnat en penninggåva till

druid-ordens
stipendiefond
våra varma gratulationer
på din högtidsdag

skr
ää

under riksstorlogens
överinseende

under riksstorlogens
överinseende

30

skr

under riksstorlogens
överinseende
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VI GRATULERAR I APRIL
97 år

Vasa, Börje Edenhed, 16 apr

92 år

Iris, Josef Andersson, 2 apr

90 år

Thesevs, Sture Önell, 22 apr

85 år

Sefir, Ebbe Jolin, 6 apr
Belenos, Rolf Johansson, 7 apr
Fingal, Henric Falkenberg, 23 apr
Capella, Bertil Kron, 24 apr
Circius, Lennart Berg, 29 apr

75 år

60 år

70 år

50 år

Arcturus, Ingvar Johansson, 2 apr
Orion, Sven-Olow Lindqvist, 10 apr
Ogmion, Jan Erik Westberg, 10 apr
Carnac, Jan Åberg, 14 apr
Hesperus, Gert Borgström, 15 apr
Belenos, Olov Skogström, 19 apr
Argo, Bo Sahlberg, 22 apr
Nemeton, Stig Fors, 28 apr
Orion, Stig Runlöf, 30 apr

Guta, Lars Edman, 10 apr
Cynthus, Pierre Ullmark, 12 apr
Guta, Jan Olsson, 15 apr
Nemeton, Sven Cronholm, 15 apr
Derva, Lars Frisk, 16 apr
Nemeton, Thomas Koch, 16 apr
Derva, Lars-Gunnar Waltersson, 23 apr
Lir, Lars-Anders Kvint, 28 apr
Teutates, Lars Björk, 30 apr

Fingal, Roy Franck, 2 apr
Rigel, Lennart Lindström, 2 apr
Nerevs, Weine Tholander, 5 apr
Arosia, Curt Östlund, 6 apr
Carnac, Wilhelm Geete, 4 apr
Orion, Ove Lindholm, 10 apr
Selene, Kaj-Erik Palm, 9 apr
Wirdar, Hans Blomberg, 12 apr
Nemeton, Jan Schoug, 12 apr
Dair, Gunnar Lindberg, 12 apr
Thesevs, Nils-Eric Carlsson, 15 apr
Stella Polaris, Lars Magnusson, 12 apr
Stella Polaris, Bengt Håkansson, 18 apr Nerthus, Hans Peterson, 14 apr
Fingal, Sten Andersson, 29 apr
Sefir, Karl-Eric Karlsson, 16 apr
Merlin, Gunnar Olsson, 30 apr
Stonehenge, Tommie Gertéll, 16 apr
Taranis, Curt-Lennart Enbom, 19 apr
Neptunus, Ingvar Hörnsten, 19 apr
Värend, Arne Lundgren, 24 apr
Wirdar, Rolf Larsson, 28 apr

80 år

BRUSTNA LÄNKAR

Avalon, Per Dackander, 8 apr
Wirdar, Arto Lassila, 10 apr
Polstjärnan, Anders Åström, 13 apr
Alir, Leif Eriksson Frank, 14 apr
Circius, Olov Östergren, 18 apr
Capella, Mikael Swänson, 19 apr

40 år

Venus, Eppi Saari, 18 apr
Derva, Mikael Markgren, 20 apr
Ad Astra, Peter Buch, 25 apr

30 år

Excalibur, Christoffer Mossberg, 7 apr
Lir, Martin Birgersson, 10 apr

Värd det bästa!

LOGEN ARCTURUS, BODEN

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

K-Br Mårten Andersson, Boden
Invigd i Orden den 27 april 1990
Avliden den 6 januari 2013
23 medlemsår

LOGEN IRIS, GÖTEBORG
OÄ-Br Åke Skatt, Angered

Invigd i Orden den 15 februari 1961
Avliden den 30 januari 2013
52 medlemsår
Fotograf: Johan Lindvall www.johanlindvall.se

LOGEN DORU, TÄBY
OÄ-Br Tommie Albrechtsson, Enebyberg
Invigd i Orden den 4 mars 2002
Avliden den 9 februari 2013
11 medlemsår
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www.ateljemb.se
044-859 95
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POSTTIDNING

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

Var så god!
Foldern finns
i Din tidning!

