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Några uppdrag och vad har Fagersta och
Druid-Orden gemensamt
möte i min hemmaloge Henry Hurle. Nästa dag var det dags att fara upp till SL
Boreland. När jag åker hemifrån mot fritidshuset och som nu mot Medelpad
passeras Fagersta där man välkomnas av en devis “Här får Du livstid” och det är
ju precis vad vi brukar säga att man får i Druid-Orden. Ärendet i SL Boreland var
att installera ny SOÄ efter framlidne ROÄ Hans-Erik Lindström.
Värdloge för SL-mötet var logen Venus som på ett förtjänstfullt sätt arrangerade det hela, även här med bankett. SL-ämbetsmännen skötte det rituella
på ett mycket värdigt sätt.
Det här var några axplock från en RSÄÄ:s vardag och när Ni läser det
här har jag även hunnit med att vara i Malmö för möte i Ordensledning
och Ordensråd samt möte i ROÄ-graden. Delat ut jubelveterantecken i
Linköping samt kåserat i efterlogen i Logen Taliesin Jönköping.
Vad har vi att se fram emot?
Riksmöte i Lund 2-4 augusti.
Vi står för värdskapet vid IGLD/SGLD-möte i Ljungby 4-6 oktober med IGLDgradgivning den 5. Senare i höst firar logen Mimer och Svenska Riksstorlogen
100 år med högtidsloge och bankett i Malmö Rådhus den 16 november.
När jag nu önskar Er alla med nära och kära en trevlig sommar är det för
sista gången i den här befattningen. Jag kommer att avgå vid Riksmötet
men kommer kanske att dyka upp någon annanstans.
En gång Druid - alltid Druid och glöm inte brödravården!
Björn Cederberg

I början på april följde jag med SL Bardalands SÄÄ som med biträde av SMÄ
och SV for till Finland för att installera nya ämbetsmän i Logen Kronos. I
samband härmed genomfördes även visitation.
På kvällen var det en trevlig bankett med god mat och dryck. Dagen efter genomfördes en utbildningskonferens med de nya ämbetsmännen. Allt utfördes på ett mycket fint sätt av SL-ämbetsmännen. Logen Kronos meddelade
att de har som målsättning att bilda en dotterloge nästa höst, ett mycket
glädjande besked, som dock kräver mycken arbetsinsats.
Vid hemkomsten hade jag ett par dagar över så jag for upp till vårt fritidshus
i Nås i Västerdalarna känt från Selma Lagerlöfs “Jerusalem”.
Nästa uppdrag var i Västerås där SL Bardaland hade sitt ordinarie SL-möte i
anslutning till logen Arosias 40-årsjubileum. Allt genomfördes på ett utmärkt
sätt och speciellt maten vid högtidsbanketten var något extra. Vid högtidslogen
hade jag uppdraget att dela ut Förtjänstecken till broder Ulf Handstedt.
Sedan var det dags att åka till kansliet i Malmö och tillsammans med dessa
bl.a skriva inbjudningar till Riksmötet samt se över ritualen för detta. När jag
var i Malmö inbjöds jag till OÄ-möte i logen Mimer där de behandlade aktuella propositioner och motioner inför kommande Riksmöte. Jag bevistade även
efter inbjudan möte i “Sydborgarna” en sammanslutning av nuvarande och
tidigare SL-ämbetsmän i SL Sydborgen. En mycket trevlig samvaro som avslutades med en delikat måltid. Dagen efter hade jag bråttom hem för vi hade själva

RSÄÄ:s information från
Ordensrådet
Den dagsaktuella siffran för bröder i vår Orden är 4993 vi kämpar fortfarande med att komma för gott över 5000.
I anslutning till vårt Riksmöte i aug. kommer vår kanslist Kerstin
Thörngren att lämna oss, då hon efter lång tids gott arbete går i pension. Hon kommer att efterträdas av vår nuvarande RSSkr Göran
Lundgren som vid Rm lämnar sitt ämbete.
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I huvudet
på en redaktör
Pekoral eller pastisch, eller stjäl
inte mina illusioner!

Svensk
Druid-Tidning
SVENSKA DRUID-ORDEN

Samtidigt som jag plitade på min tvåbetygsuppsats om ”Romanstrukturen i Röda
rummet” jobbade en annan student med ”Den första gång jag såg dig” med underrubriken ”Pekoral eller pastisch?” Nu kan det te sig märkligt, med fyrtio års
perspektiv på saken, att Birger Sjöbergs visa inte kunde vara något att ta på allvar,
utan bara antogs vara något löjligt på ett eller annat sätt. Jag menar att visan i fråga
är en av de få som vi svenskar kan sjunga alla tre verser, utan att börja nynna!
Och detta borde jag glömt för länge sedan, men påskens TV-underhållning bjöd på
saker som skapade erinringar. SVT sände en miniserie som hette Bibeln. En resa
genom hela historien från skapelsen till dess att Jesus var uppstånden och pingsten hade passerat. Allt förpackat i fem avsnitt. Inte illa att försöka pressa in några
årtusenden på fem timmars programtid. Produktionen har prisats och lovordats.
Och visst var det spännande att följa folkens intensiva försök att slakta varandra,
för mycket blod rann. Offerdjur och mängder av människors liv offrades i krig och
religiösa riter.
Var kommer då pekoralen in? Jo, hur ska man besätta rollerna i en så här stor
produktion? Hur ska exempelvis Jesus se ut? Född i ett land som ligger vid floden
Jordan i ett land som hetat både Palestina och Israel borde han vara lätt arabisk i
dragen, men i den här filmatiseringen hade han ett utseende som mer påminde
om James Dean än Arafat! En blåögd yngling med klart germanska/kaukasiska
drag. En riktig svärmorsdröm efter de ideal vi har i västvärlden. Till och med Max
von Sydow har gjort rollen mer trovärdig, eftersom han i alla fall har ett ganska fult
ansikte med sitt underbett. Däremot är det inte svårt att besätta Judas rollgestalt.
Eftersom vi vet vilket svek han kommer att göra sig skyldig till behöver vi bara söka
efter ett ansikte som kan spela så lömsk och falsk att det passar till hans ”kyss”!
Hur som helst! Varje försök att filmatisera detta epos löper risk att slå sönder våra
uppfattningar om hur personerna borde se ut. Kristna araber skulle säkert önska
en annorlunda Jesus och de stackars mongolerna får aldrig skåda en Jesus som
påminner om den bild de ser av sig själva i rakspegeln! Och sen en sak som säkert
passerade de flesta tittarna; vem var det som förbarmade sig över Jesus under Via
Dolorosavandringen till Golgata? Jo, en svart man med negroida drag hjälpte till
att bära korset.
Visst börjar ni förstå svårigheterna? Fördomar kan orsaka att vi narras att ändra
våra uppfattningar i olika riktningar, och ibland ändrar vi inte, trots att vi borde.
Alla vi som är så gamla att vi haft kristendom som läroämne har redan i våra huvuden besatt alla rollerna med de ansikten som vi tolkade in då vi de
första gångerna hörde de bibliska berättelserna. Är då våra egna
bilder mer sanna än filmens? Kommer en australisk aborigine
någonsin att acceptera en Jesus som inte i väsentliga delar påminner mer om föräldrarna än en adonisk yngling med
grekiska drag?
Hur ska vi bli kvitt våra fördomar? Förstå varför vi
har två öron, men bara en mun? Öka våra kunskaper till den gräns att vi inser hur lite vi egentligen
vet? Hur lång väg vi än får vandra tror jag inte vi
hunnit halvvägs då tiden tryter, och därför måste vi
hålla ordentlig styrfart hela tiden? Kanske det till och
med är nyttigt att krossa illusionerna, för de har ju
aldrig mött verkligheten och den sanna kunskapen?
Borde inte nästa Jesus få gestaltas av en kines?
Bertil Carlsson
Bertil Carlsson
Tel 090 12 64 80
E-post bertil.carlsson@rodang.se
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Stipendiaterna för
prostatacancerforskningen

Lars Grefmar, Stipendiefondenshandläggare

Ordensrådet har beslutat att utdela ett
stipendium på 375 000 kronor till vardera professor Jonas Hugosson och docent Pernilla Wikström
Inom Marknadskommitten och Ordensledningen
konstaterade vi snabbt att det är enklare samla in
pengar än att välja ut ett par stipendiemottagare
bland de tio förslagen! För oss som lekmän är det
i det närmaste omöjligt att värdera, tolka och förstå
alla de dokument som ingår i förslagshandlingarna.
Eftersom förslagen kommer från olika bröder eller
loger är de mycket olika i sin dokumentation, såväl
avseende person- och bakgrundsbeskrivningar som
presentationer av forskningsresultat- och inriktning.
Mot den bakgrunden beslöt vi att i urvalsprocessen konsultera en av Sveriges absoluta auktoriteter på prostatacancer, nämligen professor
Per-Anders Abrahamsson. Hans meritlista är
imponerande och hans hjälp har varit ovärderlig;

Professor i onkologisk urologi vid Lunds
Universitet, verksamhetschef vid urologiska
kliniken MAS i Malmö och forskargruppchef
vid medicinska fakulteten för klinisk vetenskap i Malmö samt adjungerad professor
vid Rochester Medical Center i New York.
Han har bland annat skrivit över 300 vetenskapliga artiklar, 42 bokkapitel och gett ut fyra
böcker plus 135 andra publikationer i ämnet
prostatacancer. Därutöver - och inte minst
- är han sedan 2007 generalsekreterare för
EAU, European Association of Urology, som
är världens största urologorganisation med
16 000 medlemmar från 44 medlemsländer
i Europa men även associerade medlemsländer från övriga världsdelar.
Med hans bedömning som grund, kunde Marknadskommitten och Ordensledningen i sin tur rekommendera Ordensrådet att den 4 maj fatta beslut om att
tilldela Jonas Hugosson och Pernilla Wikström vardera
ett stipendium om 375.000:- till stöd för deras fortsatta
prostatacancerforskning.
Utdelningen sker under högtidliga former i Lunds
Domkyrka den 3 augusti som ett inslag i Riksmötets
agenda.

Professor Jonas Hugosson vid avdelningen för Urologi, Sahlgrenska Akademin
Göteborgs Universitet, för hans forskning
kring PSA-testet.
Han har sedan starten lett den svenska PSA-studien
och är sedan ett år chef för den europeiska samarbetsstudien som omfattar drygt 180 000 män, där
man fastslår att fördelarna med allmän PSA-testning
klart överstiger nackdelarna. Studien kan förhoppningsvis komma att ligga till grund för ett politiskt
beslut om att alla män skall erbjudas PSA-test, liknande mammografiundersökningen för kvinnor.
Forskningen fastslår att allmänna PSA-tester, så kal�lad screening, halverar dödligheten i prostatacancer,
men också att många prostatacancersjuka skulle
kunna avstå behandling och slippa biverkningar om
de istället underkastade sig så kallad aktiv monitorering d v s att man med regelbundna kontroller av
PSA och vävnadsprovtagning av prostatan följer cancertumörens utveckling. Visar tumören tecken på att
växa eller bli mer aggressiv kan man gå vidare med
operation eller strålning. Många män kan helt slippa
eller i alla fall skjuta fram de biverkningar som den
botande behandlingen i vissa fall kan ge.
I Göteborgsdelen av den europeiska screeningstudien för prostatacancer, som pågått sedan 1995,
ingår 10 000 män födda 1930-1944 som lottats till
regelbunden provtagning med blodprovet PSA, så
kallad screening, vart annat år och 10 000 män som
lottats till kontroller utan sådan screening.
”- Att PSA-provet var så effektivt att förhindra
död i prostatacancer trodde vi inte när vi startade studien. PSA har kommit för att stanna,
men hur vi optimalt ska använda testet återstår att utvärdera. Det krävs mycket resurser
och forskning för att kunna etablera en optimal
screeningmetod för prostatacancer”, kommenterar Jonas Hugosson.

Docent Pernilla Wikström vid Medicinsk
Biovetenskap, Umeå universitet, för hennes forskning efter bättre metoder att
hitta och behandla prostatacancer.
Forskningen är inriktad på att finna biomarkörer som kan avslöja speciellt aggressiv prostatacancer. En biomarkör är en indikator
som visar på förändring i kroppen som tyder
på att ett sjukdomstillstånd kan vara på gång.
PSA-provet, som består av att ett prostataspecifikt antigen detekteras i blodet, är ett sådant
exempel.
PSA är dock inte en tillräckligt specifik biomarkör utan skulle behöva kompletteras med
andra markörer.
I dag kan ett positivt PSA-prov betyda allt ifrån
en infektion, inflammation eller förstorad
prostata till en aggressiv cancer.
”- Målet är att hitta markörer som talar om
vilka patienter som har den aggressiva prostatacancern och därför behöver behandlas, men helst också säger något om vilken
behandling de bör få. I dag överbehandlas
många medan vi missar andra”, förklarar
Pernilla Wikström.
Pernilla Wikström försöker också förstå vilka
mekanismer som ligger bakom att vissa prostatacancrar blir avancerade och livshotande
för patienten, medan andra förblir långsamväxande och ofarliga. Många patienter med
avancerad prostatacancer utvecklar metastaser i skelettet, vilket är en allvarlig komplikation. Hon vill försöka förstå vad som driver utveckling och tillväxt av benmetastaser för att i
förlängningen förstå hur dessa bör förebyggas
och behandlas.

Stipendiefonden behöver Ditt bidrag!
Pg 782-1911 Skriv ”Stipendiefonden” på talongen
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SGLD
IGLD SGLD

DRUIDTRÄFFEN 2013

Festlighetsutskottet & Hotel Des Nordens i Harrislee inbjuder till Druidträff för
alla Druidloger i Norge, Sverige, Tyskland och Danmark den 27 - 29 september.
Det är alltid trevligt att träffas över landsgränserna, därför har Fu i samarbete med Hotel
Des Nordens, arrangerat en träff denna Weekend! Vi hoppas att bröder med respektive är
intresserade av detta arrangemang.
Det finns möjligheten att deltaga från fredag till söndag och du kan välja mellan tre olika
ankomsttider;
• Ankomst fredag eftermiddag och avresa på söndag förmiddag
• Ankomst lördag och avresa på söndag förmiddag.
• Du kommer på lördag morgon och avreser på lördag kväll - ingen övernattning.
Det är ett intressant program som väntar med bl a deltagande av Den Danska Ordensledningen,
logemöte hos Logen Nordmark i Flensburg. Under tiden bjuds det på en utflykt för damerna.
Hotel Des Nordens är * * * - stjärnigt, www.hotel-des-nordens.de, och är reserverat för oss
druider, vilket innebär goda förutsättningar för en trivsam weekend för oss alla.
Anmälan senast den 7 juni och det är först till kvarn som gäller.
På Festlighetsutskottets vägnar
Jens Aage Jensen, Logen Sirius

I år står Sverige värd för
SGLD-möte som äger rum varje år
med Ordensledningarna i
Sverige, Norge och Damark.
Värdskapet är lagt på logen Wirdar
i Ljungby och tidpunkten
den 4 - 6 oktober 2013.
I samband härmed finns möjlighet
att recipiera i den internationella
storlogen IGLD den 5 oktober
efter logevis anmälan
till Ordenskansliet
rsskr@druidorden.org,
senast den 16 september.

Björn Cederberg
RSÄÄ

Kulturresor med personligt engagemang!
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Redaktionsträff i Göteborg
och besök hos logen Iris

Text Johnny S Andersson. Foto Göran Lindgren

Vårens redaktionsträff hamnade i år i Göteborg. En av anledningarna till
dessa träffar är att diskutera hur Svensk Druid-Tidning kan bli bättre och
mer läsvärd. Dessutom gällde det att planera våra insatser under Riksmötet
och dra upp riktlinjerna för en ny broschyr som handlar om Druid-Orden,
en utveckling av Rekryteringstidningen.
På onsdag kväll stilade vi upp oss i våra kostymer för att besöka logen Iris. Det
är alltid med spänning och nyfikenhet vi besöker andra loger. Det är lärorikt
att närvara vid andra logers möten. Man sitter och kollar hur ämbetsmännen
arbetar och jämför med de egna. Ritualerna är ju lika i alla loger men vissa
detaljer kan man upptäcka. Vi arbetar nog alla på lite olika sätt.
Vi tog en taxi från hotellet till logen, som ligger på Hisingen med adress Gamla
Björlandavägen 95.
Logen Iris bildades den 3 november 1939 och en av eldsjälarna som var
med från början var Eric Borgström. Hos de minnesgoda Göteborgarna var
han västsvensk chef för Tipstjänst, känd som Tips-Borgström.
Logens största bekymmer under åren har varit att finna en bra Ordenslokal,
som passar till både ritual och ekonomi. 1939 började logen att ha sina
möten på Palace hotell och sedan har logen flyttat 15 gånger och har nu
varit på Gamla Björlandavägen sedan 1992.
Lokalerna är anpassade till god Druidisk verksamhet. Lunden är utomordentligt trivsam och vacker. Efterlogens lokal är stor och rymlig och logens bröder kan avsluta kvällens möte med att äta en av logevärdens och
kockarnas välsmakande läckerheter. Allt tillagat av logens bröder i det egna
moderna köket.
Väl framkomna till logen blev vi fantastiskt väl mottagna av logens bröder. Några tyckte att det var lite exotiskt med besökare från Norrland. Själv
kommer jag från logen Alir i Hälsingland och vi ligger på den södra delen av
vårt avlånga land. Betänk att min stad Söderhamn har 30 mil till Östersund
som ligger mitt i Sverige.
Vi har en relativt god spridning på våra redaktörer; Bertil Carlsson bor i
Umeå, jag själv i Söderhamn, Caj Söderberg i Uppsala, Henrik Enander i
Ljungby och Göran Lindgren i Malmö.
Så till mötet, som öppnades av ÄÄ Oskar Beck som hälsade oss alla bröder välkomna och där vi besökande bröder fick en extra välkomsthälsning.

Eubatmötet flöt där efter lugnt och värdigt precis som vi bröder förväntar
oss att det skall ske.
Under Ordens Bästa fick br Ebbe Stanioslaus sitt märke för att ha deltagit
i över 400 möten av. Br Ebbe, drygt 90 år, tackade för de 56 år han hittills
fått vara med i Druid-Orden och fortsätter nu att jaga ytterligare möten så
länge han orkar.
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nämligen att dyka djupt ner i okända vatten. Br Bo har utfört ett otal specialdykningar för bl a TV 4 och programmet Packat och Klart. En imponerande uppvisning.
Så var det dags att ta farväl av logen Iris och dess bröder. En fantastisk logekväll där jag tycker att allt ifrån att vi steg in logelokalen tills vi åkte hem
fungerade alltigenom perfekt. Mötet i lunden, efterlogen och den gemytlighet vi kände från bröderna i Logen Iris värmde våra druidiska ådror.
Jag vill också förmedla några ord som jag hade med ÄÄ Oskar Beck. Jag
undrade hur han tyckte logen att fungerade idag och var full av tillförsikt
inför framtiden. Idag har logen 69 bröder, två nya bröder är på gång till
hösten.
Br Oskar har tillsammans med sina ämbetsmän lagt fram en strategi för
framtiden som lyder:
En satsning ska göras för att få in flera nya bröder.
Fokusering på broderskapets innebörd.
Få tillbaka de bröder som ej deltagit på logens möten de senaste
året.
Avslutningsvis vill jag avsluta detta reportage med några ord ifrån ROÄ Bo
Lilljegren hämtade ur hans historik från logen Iris 70 års jubileum:
Må nu Ordens allmänna lösen, E F E, som betecknar andan i vårt broderliga umgänge, bli vägledande för logen Iris fortsatta druidiska arbete

Bröderna Josef Andersson, drygt 91 år, Ivan Ågren, 85 år samt Bo Lilljegren,
81 år, fick även de utmärkelser för sina dryga 200 möten.
Efter avslutat mötet, kunde jag konstatera att utmarschen och innan det
var dags att ta av regalierna hade br M disciplinen på bröderna att in- och
utträdet ska ske under tystnad.
Därefter startade efterlogen, där vi besökande bröder, ställt in oss på fisk,
vilket vi också fick. Skagenröra som förrätt, en underbar rödspätta som huvudrätt och en avslutande citronformage som bara smälte i våra munnar.
En stor eloge till kockarna i köket som visste var sleven skulle vara.
Under gemytliga former åt och skålade vi. MÄ Imre Tomasits läste en dikten om ”Den nöjde fiskaren” och efter kaffet avslutades kvällen med att
Bo ”Zacke” Zackrisson tog fram sin filmprojektor och visade sina fantastiska bilder ifrån sin senaste och sin sista, som han trodde, resa till Röda
Havet. Under tre veckor gjorde han det han är en av de bästa i Sverige på,

Stipendiefonden
behöver Ditt bidrag!
Pg 782-1911 Skriv ”Stipendiefonden”,
så kommer bidraget rätt.
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SL Bardalands

möte med logen Arosia

Ämbetsmän Storlogen Bardaland

Storlogen Bardalands möten ägde rum i logen Arosias tillfälliga logelokal i
hotell Best Western Mälaren i Västerås. Möteslokalen var vackert utsmyckad
med alla grundlogers standarer, vacker vy av stjärnhimmel, ek och andra
fina motiv projicerade på storbildskärm.
Sex ROÄ, 37 OÄ och tre ÄÄ hade mött upp i Storlogens OÄ-grad och alla
grundloger var väl representerade varav flera långväga gäster.
Reception genomfördes av SÄÄ
Bertil Svensson, assisterad av
SL ämbetsmän och bröder från
logen Arosia. Tre ringbröder
förlänades med OÄ-graden:
Thomas Kvarnström, Henry
Hurle, Allan Kruukka, Beltain
samt Roland Rydén, Dair.
Ett 60-tal bröder var närvarande vid Ringradsmötet.
Reception genomfördes ledd av Storlogens ämbetsmän och sex bröder tilldelades ringgraden: Bertil Abersten, Belenos, Mats I Eriksson, Idris
samt Åke Pott, Jan-Olof Åhrberg, Anders Söderberg och Johan
Lagerström, Belenos.

På söndagen höll Storlogen Kapitelmötet med reception av bröderna KarlOlof Hinas från Guta, Arne Wessner och Lennart Moen från Belenos
samt Ulf Jonsson och Erik Mattsson från Beltain. Receptionen följdes av ca 70 bröder. RSÄÄ Björn Cederberg överlämnade skrivareexregalie till Pekka Siirilä från Kronos. SÄÄ Bertil Svensson passade på att tacka
ROÄ Bertil Jönsson med rosor för ett framgångsrikt arbete för logen under
många år. Under punkten ideellt läste TjOÄ Ingvar Borg diketen blåsippor
av Tomas Tranströmmer.
SÄÄ Bertil Svensson tackade RSÄÄ Björn Cederberg för deltagandet i
Storlogemötet samt för allt det fina framgångsrika arbete som Björn gjort
för Druidlogen. Bertil uttryckte ett tack till logen Arosia för ett väl utfört arbete under Storlogemötet.

Stipendiefonden
behöver Ditt bidrag!
Pg 782-1911 Skriv ”Stipendiefonden”,
så kommer bidraget rätt.
Under punkten ideellt visade Storlogens organist Roland Ullfeldt kortfilmer
från sin nyligen gjorda resa till naturreservatet Serengeti i Tanzania. Vi
fick se och följa elefanter, lejon och geparder på nära håll vilket var både
rörande sött och skrämmande farligt.

8

Nr 5 maj 2013

Svensk Druid-Tidning

Logen Arosias 40 års Jubileum
Arosias 40-års jubileum startade för damerna med en guidad tur till mässingsbruket i Skultuna. I Skultuna bjöds det på en kort film innan besöket av museet
och butikerna startade. Besöket avslutades med en maffig kaka till fikat.
Efter en välsmakande lunch samlades ett 70-tal bröder till Logen Arosias
högtidsloge. ÄÄ Håkan Sandberg hälsade RSÄÄ Björn Cederberg, Storlogens
ämbetsmän och alla bröder varmt välkomna och föredrog en kort historik
över vår 40-åriga historia och med ett speciellt tack till Logen Henry Hurle,
vår moderloge som gjorde att vi finns till.
RSÄÄ Björn Cederberg höll ett känslosamt tal om Druidismens betydelse idag
och i framtiden. SÄÄ Bertil Svensson hedrade Arosiabröderna Björn Kjellberg
och Håkan Sandberg med Ordens Stjärntecken för mångårigt ideellt arbete i
logen med hitintills fyra respektive sju ämbetsmannaperioder.
RSÄÄ Björn Cederberg hedrade broder Ulf Handstedt med Ordens Förtjänsttecken
för särskilt förtjänstfulla insatser för Logen. Samtliga grundloger framförde
sina hälsningar till Logen Arosia och överlämnade en stor mängd diplom
visande att pengar har satts in på Ordens Stipendiefond.
Banketten inleddes med välkomstdrink för ett 90 tal gäster medan Fryxellska Skolans
Gosskör underhöll med vårsånger samt en specialsång med hyllning till mannen.
ÄÄ välkomnande alla gäster och då speciellt de mest långväga som korsat
vilda vatten för att delta, gästerna från Guta och Kronos.
Kvällens Toastmaster, M Alf Bandgren,
höll god ordning på kvällens alla talare samt diverse
specialskålar.
Stämningen steg ytterligare redan efter förrätten då
benen vek sig på klassiskt kalasmaner med ett rejält
kras. Det trevliga talet till kvinnan hölls av Ingvar
Borg och Christina Fellhammar svarade med ett
utmärkt tal till mannen. Björn Cederberg höll ett
fint tacktal för maten och
att han verkligen gladdes åt
Arosias 40års jubelfest. Jan
Frestelse underhöll under
middagen med sång och
musik och sedan brakade
den stora danshysterrin loss
på bankettgolvet.
Ja det var ett lyckat kalas .
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ROÄ-graden våren 2013
Det är ett fantastiskt land vi lever i, stora skiftningar
från norr till söder vad gäller väderleken. På torsdagen, den 2:e maj, var det ymnigt snöfall i Piteå och
här ner hade sommaren kommit. Den skånska våren blev det inget av med, vinter och kallt och sedan
sommar och sol, nästan över natten.
Vårens Riddarmöte skilde sig lite från tidigare,
det blev tjuvstart på fredagkvällen. Detta tack
vare att logen Wales har sina möten på fredagarna och nu passade det perfekt. Drygt 60 bröder
samlades för eubatmöte och brödramåltid.
Ämbetsmännen fick det lite lätt svettigt med att hålla reda på alla RSL-ämbetsmän, SL-ämbetsmän,
Hedersdruider, ROÄ och alla andra besökande bröder. Ämbetsmännen klarade sina uppgifter perfekt
- stor eloge!
Måltiden var välkomponerad - vem gillar inte
sprödstekt svål från dansk Fleskestek? Det knaprades och mumsades i den vackert dukade matsalen.
Under måltiden fick vi ett smakprov på vilka snapsvisor som brukas runt om i landet och det kan bara
konstateras att våra SÄÄ skötte sina sångroller väl.
Vid kaffet och avecen fick vi lyssna till den eminente musikern Thomas Blum som spelade en
egen komposition på pianot - magnifikt.
Trots hög stämning visste alla ROÄ:ar att det var
nytt möte nästa dag, vissa startade med sammanträden på förmiddagen och andra fick möjligheten att njuta av det vackra vädret.
Riddarmötet startade på sedvanlig tid och bröder
började anlända för det sedvanliga minglet kring
baren, en viktig del av gemenskapen.
På utsatt tid blev vi anmodade att träda in i
Lunden, där Talman Sven Holger Johansson hälsade 63 ROÄ-ar, från norr till söder, varmt och
broderligt välkomna till Malmö och riddarmötet

ett speciellt välkommen riktades till gästerna
från Danska Riksstorlogen.
Den rituella del var välregiserad och genomfördes av ämbetsmännen på ett förtjänstfullt sätt.

De riddare som ärades med denna grad var:
Göran Strömbohm, Riddaren av Helsinga,
Ronny Holmgren, Riddaren av Ellenbogen,
Ulf Tengbrand, Riddaren av Friheten samt
Jan Winroth, Riddaren av Falkberget.
Parentation hölls över de riddare som lämnat
den jordiska vandringen sedan vi senast sågs
och dessa var: Lennart Sundell, Riddaen av
Räddningen, Hans-Erik Lindström, Riddaren
av Hjortronet samt Seth Hellman, Riddaren av
Gyllene vingen. Frid lystes över deras meinnen.
RSÄÄ, Björn Cederberg informerade riddarna om
det dagsfärska medlemsantalet, 4.993, det sitter
långt inne att långsiktigt komma över den magiska
gränsen. Vidare informerades om Stipendiefondens
stipendiater, att vår kanslist Kerstin Thörngren lämnar sin post och kommer att ersättas av avgående
RSSkr Göran Lundgren. Kortfattad information om
vårt kommande Riksmöte, SGLD-graden hos logen
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Wirdar i Ljungby samt att logen Mimer och RSL firar
100-årsjubileum i november.
Under Ideellt höll Riddaren av Axet, Anders
Eriksson ett anförande om vilka olika skånska
borgar det finns, en av dessa är Druidborgen.
Ett referat av detta intressanta ämne kommer i
Druid-Tidningens augustinummer.
Efter väl förrättat värv i Lunden var det så dags
för Gästabudet, vår matsal var som vanligt dukad i färger som appellerar till Riddargraden lila. Det tal som av traditionen skall hållas hölls.
Riddarsången satt denna afton perfekt. Vi lär oss!
Till Stipendiefondens fromma vandrade logen Ad
Astras insamlingsstubbe, broder Ek, runt bland
bröderna och generositeten denna kväll var hög,
över 5.000:- hamnade i broder Ek.
Som vanligt - hög stämning och när den infinner sig
så går tiden fort. Många av oss träffas vid Riksmötet
annars blir nästa gång den 15 november i samband
med RSL och logen Mimers 100 årsjubileum.
Riddaren av Ordet & Bilden, skrev och plåtade.

Nr 5 maj 2013
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SL-möte i Birkeneland
med Logen Orions
80-årsjubileum

Vi människor får stå ut med att fylla år varje år och åldras på det sättet,
medan logerna verkar fylla år bara vart femte eller vart tionde år, till synes
utan att bli äldre. Och när det sker är det med besked! Orion var värdloge
för Storlogemötet detta år och samtidigt fyllde logen 80 år.
Om storlogegradgivningarna kan vi presentera ett bildkollage. Där kan vi
se dagens recipiender fotograferade i vårsolen, som mycket påpassligt sken
denna dag.
Och sedan över till galamiddagen! Allt var fest! Till och med placeringskorten var så utformade att de borde inramas. Festlighetsutskottet bjöd på en
middag som verkligen uppskattades. Från räkcocktailen över den tillagade
filén och fram till desserten. Att vi anade den mängd av arbete som ligger
bakom kunde vi förstå i det tacktal som RSMÄ Dag Vikman höll.
Blommor, presenter men framför allt presentdiplom som visade att vår
Stipendiefond fick näring denna afton gav ett druidiskt skimmer åt kvällen.
Därefter bröts taffeln delvis och där fler av borden hade stått kunde vi dansa
till Kalasorkestern, detta musikband som sägs vara världens största trio!
Anders Lundström, tenor kan vandra mellan instrumenten och musikstilar helt respektlöst, Hans-Olov Henriksson, lyrisk baryton, kan smeka

Bröder som förlänats OÄ-graden. Stig Holmgren, Aldebaran, Sten Rastberg och Sven
Olow Lindqvist Orion, flankeras av SÄÄ Mikael Stenman och RSMÄ Dag Wikman

strängarna på både ukulele och damernas hjärtan då han sjunger och spelar och Göran Teljebäck, bas, är öppen för alla instrument och infall. Kul
till tusen med så mycket musik med så liten bemanning.
Text Bertil Carlsson, Bild Sabine Åström

Bröder hedrade med R-graden. Mikael Zakrisson, Circius, Pierre Sundqvist Orion,
Torbjörn Wallin Rigel, Erik Lindblad Circius, Fredrik Berglund Merkur och Rolf
Rydström Orion. De omgärdas av SÄÄ Mikael Stenman och RSMÄ Dag Wikman.

Bröder kallade till K-graden. Stig Göran Eklund Orion, Per Olsson Aldebaran,
Lars Olsson Circius, Mikael Holmgren Circius, Jan Erik Hallin Rigel, Johan
Lennartsson och Bengt Danielsson Orion.
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Bakom en röd näsa
Vid efterlogen hos logen Wales hade vi nöjet att få lyssna till ett föredrag av Jerker Heijkenskjöld som handlade om Clownronden
i Malmö, med arbetsområde i hela Skåne. Clownronden är en grupp som arbetar på våra skånska sjukhus med att roa och underhålla barnen som hamnat på sjukhuset. Utstyrseln är väldigt sparsmakad, allt för att inte skrämma de små barnen. Det är i huvudsak en röd näsa och ett musikinstrument som ingår i rekvisitan. Finansieringen sker dels från Landstinget men även från privata
givare - logen Wales tillhör givarna. Här nedan kan du läsa om tankarna hos en sjukhusclown.
Göran Lindgren

En sjukhusclowns tankar
Dagarnas innehåll varierar som väderleken och som sjukhusclown gäller
det att vara beredd på precis vad som helst. En dag när vi hade förvandlats
till clowner tog vi som vanligt hissen för att komma till barnavdelningen.
På väg upp öppnades hissdörrarna för att släppa in nya resenärer. När de
fick syn på oss studsade en del kroppar liksom till, ögon vidgades, leenden
spred sig och en kvinna sa:
– Vad glad jag blir! Ni är så underbara!
När vi klev ur hissen önskade alla varandra en fin dag. Vi såg, längst bort
i korridoren, killen som jobbar på transport. Vi känner varandra och han
vinkade till oss, med hela kroppen. Vi mötte en liten flicka, vi kände, och
hennes mamma. De var på väg till apoteket för att hämta flickans medicin.
Hon ville gärna att clownerna skulle följa med. Sagt och gjort.
Mamman körde barnvagnen och bredvid marscherade flickan på tunna men
bestämda ben ihop med oss clowner. Apoteket var välfyllt med väntande

människor. Under tiden som mamman hämtade medicinen fick vi ett sådant där typiskt clowninfall.
– Ska vi sjunga en sång?
– Ja, Imse vimse spindel, föreslog vår lilla vän.
Med hög och klar röst sjöng den späda flickan, så att hela apoteket höll
andan för en stund. När sången var klar bröt applåder och jubel ut hos vår
spontana publik. Flickan lyste och vi skrattade tillsammans. Några månader tidigare hade hon varit nära att dö.
När dagens arbete är avslutat går jag avsminkad och anonym ut genom
sjukhusentrén, som vem som helst. Jag möter ett barn jag träffat som
clown tidigare under dagen. Men det är bara jag som vet att vi har träffats.
Bara jag vet hemligheten…
Alice Barte, Clownronden.

LOGEN PALLAS 25-ÅRS JUBILEUMSBANKETT
Lördag den 21 september kl. 19:00 i Norrköping

Kl 18.00 Samling, välkomstdrink
Kl 19.00 Jubileumsbankett,
Gravlaxtallrik,
Fläskfilé Provencale,
Pannacotta delicata
Kl 21.00 Dans,
Orkester REDLINE SOUL, DJ Crille

De Geergymnasiets aula, Nygatan 68, fri parkering
Kuvertavgift inkl. vin: 495kr, Klädsel: kavaj
Anmälan till Lv Roberto González Cabezas
011-14 45 44 eller 0735-74 09 77
pallaslogevard@gmail.com
Ange allergikost/vegetariskt önskemål
OSA: 2013-08-15, Betalning till
”Pallas Jubileumsbankett” PG 49 88 73-9
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Storlogen Borelands vårmöte med
Logen Venus i Fränsta som värd
Återigen har vi bröder i Storlogen Boreland träffats till årets Storlogemöte.
Denna gång var Logen Venus i Fränsta värdloge för arrangemanget.
Redan på fredagseftermiddag samlades ämbetsmännen i SL till traditionellt ÄK
med förberedelser för lördagens tre möten. Särskilt inbjudna till ÄK var RSÄÄ
Björn Cederberg och RSBibl Gunnar Persson. Under tiden arbetades det flitigt
en trappa ner för att förbereda lördagens aktiviteter av Logen Venus bröder. Efter
ÄK inbjöds samtliga närvarande med damer till middag i Treklöverns lokaler.
En middag med mycket glädje och igenkännande bland de deltagande. Till middagen hade även våra norska bröder med damer anslutit sig och den pytt med
rödbetor som bjöds kändes väldigt internationell och nordisk. En och annan OP
fick även plats vid detta tillfälle.
OÄ-graden. SÄÄ Lennart Cederberg hälsade oss varmt välkommen till dagens första möte med gradgivning i OÄ-graden, fem nya ”kedjemedlemmar” införlivades i kretsen av närvarande OÄ.

Ringgraden. Vid detta möte hedrades fyra bröder med vår Ordensring.

Efter dessa två möten avbröts förhandlingarna och de cirka 35 bröderna
transporterade sig snabbt till Hussborgs herrgård för intagande av lunch.
Kapitelgraden. Tre bröder hade kallats till denna grad.

Parentation genomfördes på ett stilfullt sätt av ämbetsmännen förstärkta
av ROÄ Elof Mattsson, Logen Argo som dagen till ära hade iklätt sig rollen
som SL-organist, de väl valda musikstyckena utgjorde en mycket vacker och
stilfull inramning till arrangemanget. Under året hade fyra bröder lämnat
oss för alltid. En tyst minut avslutade minnesstunden.
RSÄÄ och RSBibl installerade ROÄ Bengt Ohlsson som ny SOÄ och RSÄÄ
överlämnade postumt diplom till SOÄ Hans- Erik Lindström och som mottogs av sonen, SSkm Staffan Lindström.
Efter det att samtliga möten avklarats förklarade SÄÄ att dagens druidiska
arbete var avklarat och SÄÄ Lennart Cederberg tackade de närvarande bröderna för sitt deltagande vid dagens möten.
Så blev det då dags att återvända till Hussborgs herrgård för att förbereda
sig för kvällens bankett med våra förtjusande damer. En ny frackskjorta och
byta av väst från svart till vit var väl det mest påtagliga i dessa förberedelser
och naturligtvis att införliva våra damer som under dagen med fördel hade
ägnat sig åt shopping i dess vidaste bemärkelse.
Vid sjutiden anländer
vi till den festligt dukade bankettlokalen
som nu genomgått
en stor förändring
på ett par timmar.
Från möteslokal till
festlokal. Bröderna
i Logen Venus, visserligen med stöd av
ett antal damer hade
snabbt och effektivt
visat att man kan
förändra lokalernas
användningsområde. Mingel med
bubbel och många
kära återseenden
från bröder med
damer. Vi var ett
70-tal totalt som
bänkade oss till ett
festligt dukat bord
och vi serverades
en trerätters god och närande bankettmeny av allra högsta klass. Många
tal, till fosterlandet till kvinnan och även till mannen framfördes under
kvällen. Två bröder från Logen Argo i Ånge, Alf Norman och Anders Nilsson
underhöll med Bellman och Vreeswijk, ett mycket uppskattat inslag med
stående ovationer som följd.
Damklubben passade på och saluterade med ett lotteri med många fina
vinster.
Efter att borden dukats av och flyttats startade dansen och gemytligheten
som funnits hela kvällen fortsatte långt in på småtimmarna.
Vi som var där passar på att tacka logevärden Sven-Erik Strand och Logen
Venus FU för en fantastisk trevlig kväll. Väl mött i Kramfors nästa år, den
12 april 2014.
Vid tangenterna, Gunnar Persson

Stipendiefonden behöver Ditt bidrag!
Pg 782-1911 Skriv ”Stipendiefonden”,
så kommer bidraget rätt.
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Storlogen Folkungaland

En vintrig lördag i slutet av mars, den 23 mars, samlades återigen bröderna i
Storlogen Folkungaland på Druidgården i Linköping. Vi var flera som mindes
mötet för ett år sen som var i vackert och varmt vårväder utan snö på marken.
Men trots den sena vintern och kylan utanför så råder som vanligt värmen och
gemenskapen på Druidgården.
OÄ-församlingen öppnade på utsatt tid. Reception
företogs av två ringbröder,
Fräs Erik Andersson,
Neptunus och Gunnar
Feldt, Thesevs. Till de
nya oldärkarna talade OÄ
Ingemar Hultman, Capella,
och gratulerade bröderna
till den höga OÄ-graden och
tackade för det arbete som
nedlagts som ämbetsmän i respektive GL. Inte mindre än 10 ROÄ och 39
OÄ närvarade under OÄ-församlingen. Efter oldärksförsamlingen så vidtog
en välsmakande lunch.

Ringmötet började kl. 13.00 och det var 70 bröder som närvarade den högtidliga receptionen av Rolf Eklund och Peter Lindahl, Neptunus, Bertil
Verkander, Triton, Lars O Johansson, Thesevs, Roger Törnfeldt,
Pallas, Kenneth Brandin, Mikael Rudensten och Andreas Westergren,
Capella i ringgraden. Till de nya ringbröderna talade R-broder Magnus
Wärnelius, Triton. SMÄ redovisade att SL Folkungaland utvecklas positivt och
har ökat antalet bröder till 555.
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Till kapitelmötet samlades 84 bröder och fyra druidbröder recepierade
i kapitelgraden.

Hans Didriksson, Neptunus, Nils-Inge Franzén, Jan Norr och Ulf
Svensson, Capella. Till recepienderna talade OÄ Yngvar Skogh, Nerthus,
och hälsade bröderna välkomna i sin första SL-grad.
Därefter vidtog en mycket stämningsfull och hedrande parentation av fem
avlidna bröder sedan förra storlogemötet. ROÄ Kurt Dahl, Stella Polaris, OÄ
Sven Båvensjö, Nerevs. SOÄ avslutade parentationen med att läsa Så går vi
bort av Olle Adolphson samtidigt som SL Org som spelade samma text med
sång av Storkyrkans kör.
Som ideellt inslag läste SMÄ ingressen Wilhelm Moberg varefter SL Org spelade Guldet blev till sand ur Kristina från Duvemåla framförd av Peter Jöback.
Efter kapitelmötet vidtog en mycket trevlig brödramåltid. En sammantaget riktigt fin och balanserad måltid under överseende av SLVärd Conny
Carlsson med medhjälpare som gör ett fantastiskt jobb.
RSOÄ Jan Peterzén tackade för maten på ett underhållande sätt med en
anekdot från de gamla kelterna.
Efter en heldags SL arbete under mycket trivsamma former så riktar vi ett
varmt tack till alla som deltagit och bidragit till ännu ett trevligt SL möte i
SL Folkungaland.
Nästa gång vi ses till SL möte är den 9 november med logen Nerthus som
värdloge och som även inbjudit till traditionellt bastubad kvällen innan fredagen den 8 november.
Text Niklas Larsson, Foto Roger Törnfeldt
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Motioner och Propositioner
till Riksmötet
När tiden gått ut hade inkommit 10 propositioner och 36 motioner med
olika förslag till Riksmötet. Även om flera motioner varit likalydande
så tyder det stora antalet på brödernas djupa engagemang och vilja att
utveckla vår Orden inför framtiden. Några av propositionerna innebär
textändringar i OL och Oc, andra är mera vittgående, som t ex budgeten
för 2013-2016, en höjning av antalet utdelade hederstecken från fyra till
sex för varje riksmötesperiod, en delning av SL Östanland i två storloger,
obligatorisk anslutning till OGMA-systemet samt att åldern för avgiftsbefrielse höjs från 80 till 85 år fr o m 2015.
SL Vänerland föreslår en utförligare och mera detaljerad fyraårsbudget inför Rm
samt att en balans- och resultaträkning upprättas för den avslutade Rm-perioden.
Ol delar motionens uppfattning och förbättring sker vid det kommande Rm.
SL Sunnanland föreslår att FGDO:s understödsförening representeras
med ett eller två ombud med rösträtt vid framtida Rm, Ol bifaller motionen
med alternativet ett ombud.
GL Aquila och Taliesin har föreslagit en ny storlogeorganisation. Med tillstyrkan av SL Vänerland och avslås av Ol med hänvisning till proposition i frågan.
SL Nordanland föreslår, med stöd från GL Nennius, att ämbetsperioderna
i SL förkortas från fyra till tre år. Ol föreslår avslag med hänvisning till
kostnadskonsekvenserna.
OÄ Donald Wedel, GL Idris, föreslår att marskalken skall bära vita handskar
till högtidsdräkt för att framhäva sin betydelse. Ol föreslår avslag med samma
motivering som SL Bardaland: handsken skulle dölja vår Ordens högsta yttre
utmärkelsetecken – ordensringen. Samme broder föreslår att i ritualerna ordet “lösenord” utgår och ersätts med “lösen”, något som till tillstyrkes av SL
Bardaland. Ol föreslår bifall och överlämnande till Ritualutskottet för åtgärd.
GL Stella Polaris föreslår att i samband med nya Oc och ritualer skall
följa ett försättsblad som beskriver förändringarna. Ol föreslår avslag med
samma motivering som SL Sunnanland, frågan löses praktiskt av kansliet.
GL Halör föreslår med tillstyrkan av SL Sunnanland att vid förkortad
Druidstämma samtliga bröder skall giva lösen samt att Yv får en rituell
medverkan i mötena som skedde enligt gammal ritual. Ol tillstyrker med
överlämnande av ärendena till Ritualutskottet.
ROÄ Jan Peterzén föreslår att proceduren när ÄÄ skall ikläda sig eklövskransen ses över, vilket tillstyrkes av SL Folkungaland och Ol. GK Minera
Ferrorum anser att ritualen vid Druidstämmor är onödigt lång och bör ses
över. Motionen avslås av Ol.
Gl Vasa föreslår, med tillstyrkan av SL Sydborgen, en tydligare redigering
av Oc, vilket Ol tillstyrker, samt en skärpning av Oc 129 ang brådskande
åtgärder vid broders bortgång, vilket Ol likaså tillstyrker.
GL Belenos föreslår att förklara HB som ämbetsmän och därmed likställda övriga ämbetsmän vid tillgodoräknande av tjänsteår för erhållande av OÄ-graden.
Liknande tankar föreslås i motioner från GL Stella Polaris och Ad Astra
men samtliga avslås av Ol.
SL Östanland motionerar om att Ark, Org och Lv skall vara fullvärdiga ämbetsmän vilket avslås av Ol med motivering att hänsyn skall tagas till mindre
loger men också till talet sju. Samma SL föreslår att StorOrganisten skall ses
som fullvärdig Storlogeämbetsman, vilket Ol tillstyrker med sjutalet som motiv.
SL Sunnanland tillstyrker en motion från GL Halör enligt vilken kraven för
Arkivarien att få tillgodoräkna sig ämbetsperiod för OÄ-graden skärps men Ol
yrkar avslag.
GL Circius föreslår att SL-ämbetsmän endast skall få sitta i två perioder
och därmed kunna kallas till reception i ROÄ-graden. Ol föreslår avslag
med hänvisning till att ROÄ-graden själv beslutar om kallande till reception.
SL Östanland föreslår att exregalier skall kunna tilldelas TjOÄ, SOÄ samt
RSOÄ och liknande motioner har inkommit från GL Nennius och Vasa
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men Ol yrkar avslag till dessa motioner.
Med tillstyrkan från SL Sunnanland föreslår GL Stella Polaris att alla bröder över 80 år bör avgiftsbefrias oavsett om de är veteraner eller ej. Ol föreslår avslag till denna och en klargörande motion med hänvisning till den
egna propositionen i frågan.
GL Stella Polaris föreslår att varje GL skall ha rätt att besluta om hur ofta
medlemsavgifter skall betalas till logen till vilket Ol föreslår bifall.
OÄ Donald Wedel, GL Idris, föreslår med tillstyrkan av SL Bardaland, att
texten i OÄ-diplomet ändras från “...tilldelad OÄ-graden” till “...förlänad
OÄ-graden” till vilket Ol yrkar bifall.
SL Sunnanland föreslår att närvarotecknet baseras på alla slags logemöten
inom Druid-Orden vilket Ol bifaller.
GL Wirdar föreslår, med tillstyrkan av SL Östanland, att Ol på frivillig väg tillsätter arbetsgrupper av gamla ämbetsmän med konkreta arbetsuppgifter och
därigenom bilda tankesmedjor för att tillvarata erfarenhet, kunskap och kompetens. Ol anser att det inte finns några hinder för att verka i motionens anda.
GL Capella föreslår att ett OÄ-märke, liknande ROÄ-märket, införes då
det vid besök i andra loger kan vara av värde att synliggöra vilken grad en
broder har. SL Folkungaland yrkar liksom OL avslag då Druidstjärnan är en
enhetlig symbol för vår Orden.
GL Minera Ferrorum förslår, med tillstyrkan av SL Nordanland, att den
tryckta matrikeln avskaffas med hänvisning till den digitala utgåvan. Ol föreslår avslag då många bröder saknar tillgång till nätmatrikeln och pappersupplagan föreslås utges en gång per Rm-period.
GL Circius föreslår att medlemsavgiften höjs med 100:- vilka oavkortat skall
tillfalla stipendiefonden. SL Birkeneland föreslår Rm besluta att varje GL skall
bidra med minst 50:-/broder och år till Stipendiefonden. Ol yrkar avslag på båda
dessa motioner med motiveringen att välgörenhet skall ske av fri vilja.
SL Nordanland föreslår att Stipendiefonden i klargörande syfte byter
namn till Druidordens Prostata Cancerforskningsfond men Ol yrkar avslag
för att undvika bindning till något speciellt insamlingsområde.
Så nog finns det frågor att avhandla och diskutera på Riksmötet...
Henrik Enander

Tankesmedjor i välgörenhet och brödravård
Förutom alla propositioner och motioner skall tiden också räcka till två viktiga tankesmedjor: välgörenhet och brödravård. Deltagandet i dessa är obligatoriskt för ombuden, som i samband med anmälan till Riksmötet väljer
vilken man i först hand vill delta i. En samtalsledare och sekreterare i varje
grupp kommer att utses i förväg, när RSMÄ är klar med gruppindelningen.
Tankesmedja välgörenhet, som förbereds av SÄÄ Mikael Stenman,
kommer förhoppningsvis att ge svar på hur vi kan arbeta med både lokalt och centralt välgörenhetsarbete; vilka mål vi i fortsättningen ska ha
för våra centralt insamlade medel; hur ofta vi skall dela ut stipendiemedel; hur vi kan samla in pengar till Stipendiefonden, med flera frågor som är av avgörande betydelse för ett givande välgörenhetsarbete.
Tankesmedja brödravård, förbereds av SÄÄ Per Larsen, och förväntas
ventilera alla de frågor som är förknippade med det vida begreppet brödravård. Inte bara om brödravårdsutskottets sammansättning och arbetsuppgifter, utan i första hand tips och idéer om hur vi bäst tar hand om
våra bröder, nya och äldre. Faddrarnas roll; exempel på rekryteringstips.
Ja, kanske måste man börja med grundfrågan om vad som är brödravård?
Inför diskussionerna i tankesmedjorna är det viktigt att bröderna funderar och bidrar med sina synpunkter om Ordens brödravårds- och
välgörenhetsarbete. Ta chansen att påverka via ditt ombud!
Lars Grefmar
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Förtroendeutskottets förslag till nya
ämbetsmän i Ordensledningen samt
utskottsledamöter
Ordensledning:
RSÄÄ    Dag Wikman
RSMÄ Anders Eriksson
RSSkr Bertil Svensson
RSSkm Lars Kardfall
RSM Dan Bergeld
RSV Rolf Mattsson
RSBibl Gunnar Persson
RSOÄ Björn Cederberg
dessutom
OArk Lars-Åke Sevborn

Revisionsutskott
ROÄ Benny Tryggson
ROÄ Bengt Ohlsson
ROÄ Bengt Lantz
suppleanter:
OÄ
Staffan Malmqvist
OÄ
Per Hedlund

Lagutskott
logen Merkur
logen Hesperus
logen Lir
logen Thesevs
logen Aquila
logen Merlin
logen Derva
logen Henry Hurle

RSÄÄ
ROÄ
ROÄ
ROÄ
ROÄ

Dag Wikman
Jan Peterzén
Peter Möller
Hans G von Wowern
Johnny Borgström

Ritualutskott

RSM Dan Bergeld
RSBibl Gunnar Persson
RSOÄ    Björn Cederberg
logen Wales
OÄ
Ivar Clementz 	
Adjungerade:
RSÄÄ 	 Dag Wikman
logen Cynthus
logen Karlavagnen RSSkr Bertil Svensson
logen Arosia

logen Merkur
logen Capella
logen Nerevs
logen Thesevs
logen Taliesin
logen Aquila
logen Derva
logen Henry Hurle
logen Nemeton
logen Merkur
logen Lir

Representanter i IGLD
RSÄÄ Dag Wikman
RSMÄ Anders Eriksson
RSSkr Bertil Svensson
RSOÄ    Björn Cederberg

logen Merkur
logen Hesperus
logen Lir
logen Henry Hurle

Styrelseledamöter i
Understödsföreningen
ROÄ Claes Nilsson
ROÄ Per-Arne Meijgren
ROÄ Christer Henriksson
Suppleanter
OÄ
Hans Assarsson
OÄ 	 René Lindelöf
ROÄ Hans Rosengren

logen Stella Polaris
logen Selene
logen Hesperus
logen Merlin
logen Stella Polaris
logen Belenos

Förslag till hedrande med
Druid-Ordens hederstecken:

logen Värend
logen Grannos

ROÄ
ROÄ
ROÄ
ROÄ

Till Ordförande vid riksmötesförhandlingarna föreslås ROÄ
Bo-Gunnar Ledin, logen Arcturus, och till sekreterare ROÄ
Lars Grefmar, logen Ad Astra.

Björn Cederberg
Sven-Holger Johansson
Sigurd Lövmo
Ib Arberg

logen Henry Hurle
logen Wirdar
logen Neptunus
logen Taliesin

Påminnelse
Riksmötet i Lund
2 - 4 augusti

En av årets Druidiska höjdpunkter

Alla Druidbröder med respektive hälsas välkomna
Anmälningstid fram till den 31 maj. Vänta inte - anmäl Dig nu - det är lätt att glömma!
Anmälan görs på www.druidorden.org eller på anmälningsblankett som bifogats tidigare i SDT

BRODER!
Vill du att ditt företag ska synas under Druid-Ordens Riksmötet i Lund?
För 1000 kronor kommer ditt företags logga synas på flaggor, reklamvägg och i Svensk Druid-Tidning!
För intresseanmälan, kontakta Sponsorgruppen/Richard Åström på e-mail: aastroem@spray.se
(Skriv som ämnesrad: RM 2013)
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SL-möte Östanland
i Hässleholm
Parentation

SOÄ Hans Assarsson höll parentation över de
bröder som inte längre finns med oss i brödraskaran. Med vackra minnesord och en stilla stund
hedrades minnet av de bortgångna bröderna:
R Bertil Johansson logen Stonehenge. OÄ KarlAxel Hellsten, R Anders Ahnfelt och OÄ Dennis
Nilsson logen Wirdar samt OÄ Claes Hällström
logen Teutates.

Lördagen den 13 april var det högtidsdag i SL Östanland.
Logen Stonehenge i Hässleholm var dagens värd och
som det visade sig en första trevande vårdag!
Dagen började med incheckning i tält (!) utanför logen Stonehenges vackra hus. Frukosten satt
därefter fint för de morgonpigga bröderna, innan
mötet med gradgivning i OÄ-graden startade.
SÄÄ Per Larsen öppnade mötet och hälsade alla
varmt välkomna. Ett särskilt välkommen riktades till RSOÄ Sven-Holger Johansson jämte
RSSkr Göran Lundgren och RSV Rolf Mattsson
från Ordensledningen. Ett varmt välkommen
även till gästande bröder från SL Sunnanland,
SÄÄ Claes Nilsson och SSkm Ivar Clementz,
samt från Sydborgen SOÄ Lars-Åke Sevborn, SÄÄ
Anders Eriksson och SSkr Thomas Servin.

Kapitelbröderna som recipierade till Ringgraden:
Anders Nilsson, Elon Liljeblad och Martin
Holm Logen Allbota. Björn Hornestedt,
Dan Walfridsson och Sven Björkman Logen
Avalon. Anders Johnsson Logen Merlin.
Daniel Hultner, Karl-Martin Rundberg och
Alf Hansson Logen Stonehenge. Lars Melin och
Jan-Åke Johannesson Logen Teutates. Lars
Alm, Thomas Johansson och Lars Eriksson
Logen Wirdar, samt Joachim Hultgren Logen
Värend. Dessa nyvordna Ringbröder gick stolta därifrån med den fina Ordensringen!

I efterlogen

Kapitelgradgivning

Logen Stonehenge och dess FU hade under dagen försett bröderna med förplägnad alltifrån
frukost, lunch och nu till sist brödramåltid. Med
vacker högtidsdukning och servering med stor
precision och elegans, fick 101 sittande gäster
njuta av aftonens måltid som gick i italienskt
tema med därtill passande viner. Allt smakade
utsökt!
Som brukligt sjöngs det
glada visor från respektive
grundloge. RSSkr Göran
Lundgren tackade logen
Stonehenge och speciellt
dess logevärd och FU för allt
jobb som var ledlagt inför
och under hela dagen med
all förplägnad som serverats
till bröderna.
Brödernas glada miner och den fina
stämning
som
fanns under dagen visade att vi
alla hade en härlig
dag i Hässleholm i
SL Östanlands regi.
Text:
SSkr Lars-Göran
Andersson.
Foto:
ÄÄ Peter Lundh

Efter en kort paus var det så dags för nästa möte
med gradgivning och här hälsade SÄÄ Per Larsen
varmt välkomna till en redan nästan fullbesatt
lund! 17 Druidbröder satt förväntansfulla inför
gradgivningen till Kapitelgraden.

OÄ-graden

Reception genomfördes högtidligen och följande
bröder förlänades med OÄ-graden och blev behängda med dess fina och ståtliga kedja: Per Sandgren
Logen Allbota, Erland Gummesson Logen
Avalon, Dennis Byrskog Logen Wirdar, Lars
Wennerstål och Lars Magnusson från Logen
Värend.

Ringgradgivning
Efter OÄ-samlingen med reception var det dags
för lunch och med alla mätta och belåtna öppnades Ringgradsmötet. SÄÄ Per Larsen hälsade alla
bröder varmt välkomna.
SL-ämbetsmännen genomförde receptionen i
högtidlig anda och med stor värdighet.

Följande bröder fick mottaga sin första SLgrad, och blev behängda med den vackra gyllene triangeln: Mårten Lindström och Ulrik
Brandén Logen Allbota. Björn Götesson och
Arne Samuelsson Logen Avalon. Torben
Lindqvist och Ulf Ottosson Logen Merlin.
Anders Winqvist Logen Stonehenge. Joakim
Söder och Jan-Olof Fransson Logen Teutates.
Niklas Byrskog, Magnus Johansson, Peter
Johansson, Ulf Bondesson, Jan-Inge Roubert
och Hansjörg Hürlimann Logen Wirdar. Samt
Hans Pettersson och Lennart Andersson
Logen Värend. Dessa välkomnades i Storlogens
första grad och uppmanades att vara aktiva i den
fortsatta druidiska vandringen.
Hela denna stora skara ledsagades mycket förtjänstfullt av SM Rickard Jönsson.
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SL Sunnanlands
vårmöte i Trelleborg
Våren verkade äntligen vara på väg då SL Sunnanland öppnade portarna till
Druidvillan i Trelleborg för att avhålla vårens SL-möte. Solen sken från en
klarblå himmel och tranorna flög trumpetande, smått försenade, mot sina
häckningsplatser norröver.

OÄ-graden
SÄÄ Claes Nilsson öppnade mötet i OÄ-graden och hälsade alla Bröder välkomna. Ett speciellt välkommen önskades RSSkr Göran Lundgren och RSV
Rolf Mattsson samt representanter för SL Sydborgen, SL Östanland samt SL
Selandia från Danmark. SÄÄ hälsade även Hedersdruid Kjell Håkansson,
Carnac, ROÄ Bertil Danielsson, Stella Polaris, ROÄ Henning Åhmot, Danmark
samt ROÄ Per Persson, Fingal varmt och broderligt välkomna och hoppades
att alla skulle få en trevlig dag tillsammans med broderlig samvaro i EFE.

Sex Bröder hade kallats till reception i OÄ-graden. Ringbröderna Holger
Sverin och Nils Svensson från Stella Polaris, Paul Ljungqvist,
Halör, Fredrik Persson, Selene, Arne Nittmo, Fingal samt Jerker
Modéer, Nemeton, förlänades under högtidliga former OÄ-graden.
Mitt under högtidsceremonin insjuknade vår ROÄ Per Persson med hjärtproblem och högtidligheten förbyttes på några få sekunder till ängslan. Rådigt
ingripande från sjukvårdskunniga bröder och larmande av ambulans till platsen gjorde att Bröderna trots allt kände sig lugna. ROÄ Per, fördes till sjukhuset och hämtade sig så väl under dagen att han kunde åka hem under kvällen.
Han mår idag (när detta skrivs) efter omständigheterna väl och är hemma
och vilar upp sig.
Val av ny ämbetsmannakår i SL Sunnanland företogs och nuvarande SMÄ, Ulf
Liljegren, valdes att leda SL Sunnanlands arbete som SÄÄ under nästa period. Han
tackade för det förtroende som visats honom.
Efter en händelserik förmiddag, satte sig Bröderna till bords för en välbehövlig och välsmakande lunch.

Ringgraden
SÄÄ Claes Nilsson hälsade nytillkomna Brr välkomna till dagens ringgradsmöte.
Nio Brr var kallade att recipiera i ringgraden : Sven Westerlund och Erik
Berglund, Halör, Sten Mårtensson, Jan-Inge Persson och Eskil
Göransson, Cernunnos, Christer Lindblad, Christer Andersson,
Roland Wilhelmsson, samt Håkan Emmertz, Fingal, hedrades med den
gyllene Ordensringen och kan numera titulera sig ringbröder.

Kapitelgraden
SÄÄ hälsade nytillkomna Bröder, SL-ämbetsmän och ROÄ välkomna till dagens kapitelmöte och uttryckte sin glädje över att så många Bröder från när
och fjärran hörsammat inbjudan till detta möte.
Nio bröder som kallats till den första SL-graden, fördes in i lunden. Bröderna;
Kent Remes och Jörg Teske, Amici, Thomas Persson och Martin
Hultén, Selene, Nils-Ola Roth och Conny Sjögren, Halör, Jan
Fridsten, Stella Polaris, Henrik Toft Knudsen, Carnac samt K-G
Lidström, Fingal bekläddes under högtidliga och värdiga former med kapitelgradens symbol och regalie efter att de avlagt sina nya löften.

SOÄ Per-Arne Meijgren höll parentation över de tre Bröder som lämnat oss sedan
förra SL-mötet. ROÄ Kurth Dahl, Stella Polaris, OÄ Birger Christensson, Amici och
OÄ Kjell Frank, Carnac. Alla var de uppskattade Bröder som satt sin prägel på sin
egen loge och på vår Orden och hedrades under en tyst minut.
Under punkten ideellt passade RSSkr Göran Lundgren på att göra reklam för
Logen Mimers och RSL kommande 100-årsjubileum och återkopplade till terminens nya lösen som givits av SÄÄ.
SÄÄ Claes Nilsson framförde sitt och Storlogens varma tack för det goda
samarbete som finns mellan Storlogerna och hoppades att traditionen
med besök hos varandra skulle fortsätta och önskade även SL Selandia i
Danmark, lycka till, då de ”återuppstått” igen och hoppades på att kunna
besöka dem vid nästa tillfälle.
SÄÄ Claes Nilsson avslutade med att tacka Br musici Carry Persson för den
vackra musiken som framförts under dagens möten. Han framförde även ett
tack till ROÄ Roland Boström som agerat beredande Broder under dagen.

Brödramåltiden
SL Lv Carl-Axel Hansson hälsade välkomna till vackert dukade bord och det
serverades en fantastisk festmåltid.
SOÄ Per-Arne Meijgren höll talet till fosterlandet som följdes av den svenska och
danska nationalsången. Talet till recipienderna hölls av SV Rolf Svensson som
gratulerade alla dagens 24 recipiender till deras nya grader. Talet från recipienderna hölls av nyvordne OÄ Holger Sverin från logen Stella Polaris.
Tackade för maten gjorde RSSkr Göran Lundgren och önskade den nyvalda
ämbetsmannakåren lycka till. Avslutningsvis framförde han ett hjärtligt
tack till LV Calle Hansson och övriga Fu för den fantastiska servicenivån
som de håller och för den goda maten de serverat.
SMÄ Ulf Liljegren presenterade kvällens underhållare, sångerskan Lena
Wismar ackompanjerad av musikern Kjell-Ove Dahlman som efter ett bejublat framträdande avtackades med blommor och applåder.
Så led dagen och kvällen mot sitt slut och Bröder från när och fjärran begav
sig hemåt. Utanför Druidvillans fönster föll snön och våren försvann återigen under ett vitt täcke.
Även tranorna kan ha fel ibland.
Text och foto: OÄ Richard Åström, Stella Polaris
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Varmt, fullt och dubbelt upp när
Sydborgen samlades i april

Samtidigt med vårens sena ankomst fylldes Ordenshuset i Malmö med
mycken broderlig värme. Vi var som mest 79 bröder i Lunden. Och med 67
till högtidsmåltiden fick placeringslistan revideras ända in i det sista p.g.a.
sena, och t o m uteblivna, återbud.
Dagen började med att SÄÄ Anders Eriksson i sitt välkomnande särskilt vände sig
till gästerna från svenska och danska RSL och från SL Sunnanland och Selandia.
Glädjande nog dubblerades antalet Recipiender för varje möte den här
gången:
OÄ-graden förlänades Jan
Mårtensson, Mimer och Fredrik
Guvek, Wales.
Evert Andersson och Jonas
Hildebrand, Vasa, Peter Jinert,
Wales samt Peter Öhman,
Hesperus hedrades med Ringgraden.
Till kapitelgraden kallades Patrik
Larsson, Patrik Askelund, Björn
Torstensen, Per
Råstedt och
Jan Selander,
Ad Astra, KarlMagnus Eklund,
Mimer, Petter
Lindquist, Vasa
samt Daniel
Cedergren,
Wales.

Till recipienderna talade i tur och ordning SMÄ Mats Månsson, SSkr
Thomas Servin och SSkm Kjell-Arne Nilsson.
Under en fin stund tog vi så avsked av bröderna Hans E Nilson, Ad Astra,
Helge Hansson, Hesperus, Rolf Lundmark, Mimer och ROÄ Hans-Erik
Lindström, Karlavagnen. En tung uppgift för SOÄ, men som Lars-Åke
Sevborn utförde på ett finstämt sätt.
Val av SL-ämbetsmän för nästa period samt av representanter till Riksmöte
och Storloge följde helt förtroendeutskottets förslag. Så även val av utskotten
för Ordens utbredning respektive Ideell verksamhet. SMÄ konstaterade att
Sydborgen, trots statistiskt vikande medlemsantal, har en positiv utvecklingen.
Hösten lovat gott, så målet om 300 bröder till årsskiftet bör kunna uppnås.
RSSkr Göran Lundgren, som efter åtta år lämnar Ordensledningen till
Riksmötet, tackade SÄÄ för osedvanligt fint och nära samarbete. Känslosamt.
Referenten tyckte sig också se en och annan tår i mångas ögon.
Fosterlandstalet hölls av SOÄ och handlade om vår svenska flagga, som han
menade är både en fornklenod och ett framtidshopp. Efter talet skålades
det får såväl Sverige som Danmark och våra båda nationalsånger sjöngs
med samma kraft och inlevelse av alla. Utantill!
Nyvordne OÄ Jan Mårtensson framförde recipiendernas tack för fina upplevelser
och lovade att de alla skulle försöka leva upp till sina under dagen avgivna löften.
SÄÄ Claes Nilsson inbjöd alla bröder, oavsett grad, till Riksmötet i Lund
och OÄ Tommy Wihlborg gjorde reklam för Mimers druidklocka, som ska
hjälpa till att finansiera deras och RSL 100-årsjubileum i november.
Såväl i Lunden som i efterlogen står våra musiker för en mycket stor del i
upplevelserna. Ritualerna förstärks av vår s.k. levande musik och underhållningen i efterslogen är obetalbar.
Och så skönt att vår operasångare Rune Rosell är åter. Han sjöng bl a
”Får jag lämna några blommor” från läktaren, ”Sverige” efter fosterlandstalet och ledde allsång till ”Calle Schewens vals”. Vilken bredd han har!
När konsertmästare Milos Kallas violin, kompad av Maestro Kjell Olsson på piano, smekte ut ”Don´t Cry for Me Argentina” och ”Amazing grace” från orgelläktaren var det som om referentens obefintliga hår reste sig. Och inte blev det
sämre i efterlogen, där alla tre fortsatte att berika oss. Då är det knappnålstyst i
den annars stimmiga församlingen. Sydborgen är i sanning privilegierade som
har ROÄ Kjell Olsson, OÄ Rune Rosell och OÄ Milos Kalla i vår brödraskara!
RSV Rolf Matsson tackade ämbetsmän, musiker, FU, ja ALLA för en fin dag.
För, som han sa, ”vi måste akta oss för att inte se skogen för alla träd. Jag
är glad och tacksam över att få träffa just dig”.
SÄÄ delade avslutningsvis ut blommor till välförtjänta musiker, logevärden
Ulf Nordblad samt till den överraskade referenten…
…Grefven, som skrev o plåtade dagen lång
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SL Västanlands möte hos
Logen Iris i Göteborg
Så var dagen kommen som vi alla väntat och förberett oss på.
Göteborg visade sig från sin bästa sida med vårsol och en härlig blå himmel,
flaggorna vajade välkomnande framför Druidgården och röda mattan var
utrullad inför dagens långväga gäster.
Redan dagarna innan och idag tidigt på morgonen hade FU med Lv Peter
Janhede samt OÄ Lennart Sjöberg börjat med dagens förberedelser. Efter
ankomst av SL ämbetsmän fylldes snart Druidgården av bröder från alla
loger inom SL Västanland. Extra högtidligt blev detta SL möte genom att vi
gästades av RSM Bertil Svensson, Hedersdruid och Riddare av Masthugget
Bo Caldegren samt SOÄ i SL Vänerland, Dan Bergeld . Efter glada välkomsthälsningar bröderna emellan och stärkt av en god kopp kaffe med fralla var
det dags för första mötet i OÄ graden med reception.

Följande bröder erhöll OÄ graden; Brr Lars Wallin Logen Sefir, Viggo
Lyng, Kenneth Svensson samt Leif Nilsson Logen Manannán. Som
SÄÄ Mats Rosenbielke lyfte fram i talet till recipienderna så tillhör de nu skaran
som har ansvaret att leda och lära våra yngre bröder att utveckla Druid-Orden.
Efter god lunch, var det så dags för
möte i Ringgraden, även i denna grad
var det två bröder som skulle recipiera, båda från Loge Iris. Brr Anders
Åbrandt och Kristoffer Funseth
har nu det synliga tecken av tillhörighet i Druid-Orden och Broderskapet.
Ringen är ett bevis att man trogen besökt Logens sammankomster.
En kort paus var det dags för Kapitelgraden.
Detta möte varade lite längre och visst ja,
helt plötsligt blev jag dagens Referent och
blev medveten först en stund senare vad mitt ”ja” innebar. Jag hoppas bröderna
godkänner mina rader.
Tre bröder erhöll Kapitelgraden, Brr Jan Inge Johansson, Logen
Manannán, Leif Forsell, Logen Camulus samt Ulf Andersson Logen Lir.
I Lunden hälsade RSM
Bertil Svensson alla
bröder från RSÄÄ Björn
Cederberg.
Vi gratulerar samtliga
recipienter och önskar lycka till med den
fortsatta vandringen i
den Druidiska läran.
Ett lärorikt ideellt inslag om nöjesparken
Lisebergs tillkomst
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och hur just Liseberg fick sitt namn framfördes på ett trevligt och engagerat
sätt av Br OÄ Jan Jarelid.
Efter dessa väl genomförda möten under ledning av SÄÄ Mats Rosenbielke,
med SL ämbetsmän och med reception i alla tre grader var det dags för
brödramåltid. En liten drink innan maten, lite samtal och gratulationer till
recipienterna samt korttagning hanns med innan Lv Peter Janhede kallade
till Bords där SÄÄ inledde med att hälsa bröderna från alla Loger välkommen
och överlämnade ordet till Logen Iris ÄÄ Oskar Beck, som inledde sitt tal med
att hälsa RSM Bertils Svensson samt SÄÄ med ämbetsmän och alla bröder välkommen till Logen Iris och brödramåltiden. För väl genomförda ritualer i alla
grader med reception tackades SL ämbetsmän och ett speciellt tack riktades
till Logen Iris FU samt OÄ Lennart Sjöberg som har fått alla detaljer på plats
inför detta SL möte. Han avrundade talet med att vi skulle gästas av två artister
från Göteborgs Operan när det var dags för kaffebordet.
Lv Peter J presenterade kvällens meny som började med klassiskt sill och
bröd, därefter helstekt Fläskfilé i murkelsås med tomatsallad och stekta
rotfrukter, det hela avslutades även det med en enkel svensk klassiker, en
Mazarin till kaffe, och det var tur det, för mer hade magsäcken inte plats
med, kunde nöjda och belåtna bröder konstanterar efter all den goda maten som bjöds på.
SSkm Bertil Börjesson höll talet till fosterlandet genom att berätta om 400
års minne av Kalmarkriget där Sverige tvingades betalar 1 miljon riksdalar
för att återfå Älvsborg och fredsfördraget skrevs på i Halländska Knäred av
Kristian den IV av Danmark (som då bodde på Slottet i Halmstad) och vår
egen Kung Gustav II Adolf . En synnerligen intressant historielektion framlagt av en synnerligen väl insatt SSkm som alltid kan berätta om intressanta
historiska händelser till oss som glömt.
Talet till Recipienderna hölls av SÄÄ Mats Rosenbielke och besvarades av
Viggo Lyng som hade tog på sig rollen att tacka för alla recipiender för en
väl genomfört reception och betonade märkbart rörd att det var dessa sammankomster som betyder oerhört mycket för brödraskapet.
Efter ytterligare diverse tal kom vi till kvällens utannonserade höjdpunkt
och avslutning av en fantastiskt fin dag med många fina minnen. Virtuosen
Bernard Matracki, Piano, ackompanjerade Carolina Sandgren, Sopran, som
bjöd på ett potpurri och pärlor från Operettens och musicalens värld. Att
denna avrundning av brödramåltiden var uppskattat av alla bröder kunde
ses i alla ansikten och applåder som inte ville sluta. Med efterklang av alla
dessa vackra melodier fortfarande i våra öron tog vi avsked från varandra
efter en lång givande dag i brödragemenskap med utfästelse att vi hälsar på
varandra och bröderna i andra loger lite oftare.
Vid pennan tf referent Oskar Beck

Insamlingen till

Stipendiefonden
fortsätter

Bg 782-1911,
märk talongen: Stipendiefonden
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Modevisning hos
”Druttorna” i Söderhamn

Som tidigare har berättats om här i tidningen finns i Söderhamn det informella,
men högst seriösa, sällskapet ”Druttorna”, som träffas regelbundet första onsdagen varje månad. Så har skett sedan starten 2005. Det som förenar damerna
är att var och en av dem är anhörig till en druidbroder logen Alir.
April månads träff samlade ett drygt 30-tal förväntansfulla damer, som undrade vad arrangerande grupp hade hittat på. Det är praxis att arrangörerna
håller meny och program hemligt tills det är dags att träffas.
Trots att snön fallit ymnigt i våra trakter under den gångna vintern, finns
förhoppningar om en snar vår och sommar och modevisningar hör till säsongen, så också hos ”Druttorna”.
Kvällen startade med inspirerande visning av vår- och sommarmodet från
fyra företag; Fannys Mode, Mirus, Theresé Mode samt Ulla-Marias, vilka
villigt ställt kläder till förfogande. De som agerade modeller på professionellt manér var Solveig Bondegård, Ulla Johansson, Margareta Landell och
Birgitta Århammar. Visningen leddes förtjänstfullt av Agneta Nylund och
Anita Johansson. Damerna i publiken visade mycket högt intresse genom
frågor, kommentarer och uppskattande applåder.
Därefter serverades välsmakande pajer, med sallad, dressing, smör och
bröd. Till måltiderna tar var och en med sig egen dryck, tallrik, bestick,

glas och kaffekopp; allt för att spara på arbetet för arrangerande grupp.
Så småningom serverades kaffe och hemgjord Tuppkaka, som är en lokal
specialitet med ursprung i Söderhamns skärgård.
Efter avslutad måltid vidtog dragning i ett gratislotteri, där deltagande företag genesröst bistått med vinsterna som bestod av presentkort hos respektive firma. Dessutom delades frikostiga rabattcheckar ut, så att ”Druttor”
som inspirerats av de vackra kläderna som visats under kvällen kan förnya
sin vår- och sommargarderob.
Text och foto // ”Druttan” Ing-Marie Lernholt

MERKURGOLFEN

fredagen den 23 augusti
på Piteå Golfklubb. Alla golfande druider, inkl damer, är välkomna.
Tävlingsform Poängbogey med första start kl 13.00
Deltagare som inte är medlem i Piteå GK betalar greenfee 320:Fullvärdiga medlemmar i Skellefteå GK, Bodens GK och Luleå GK
har reducerad greenfee.
Det finns ett antal hotellrum förbokade på Piteå GK . Först till kvarn…
Bokning via Piteå GK:s kansli 0911- 149 90 senast 20 juli.
Anmälan för golf och ”brödramåltid” senast 13 augusti till:
Arne Grandin 070-675 01 01, e-post arne.grandin@live.se
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Broder referent & fotograf!
Artiklar

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

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.

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.
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!
Eventuella bildtexter sist i manuset.
Glöm inte att läsa igenom texten innan du skickar iväg den. Kontrollera stavoch 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!

Ibland behövs det göras justeringar i texterna i efterhand - skriv
det nya manuset med exakt samma dokumentsnamn - då byts
det automatiskt.

Informera i mailet vad artiklen handlar om.
Foton
Foton ska skickas separat i mailet tillsammans med texten,
vara obeskurna och obearbetade/manipulerade - helst utan
datumangivelser.
Filformatet kan vara jpg.
Storleken på bilderna ska vara minst 15 cm breda (spaltbredden är 12 cm)
och ha en upplösningen på ca 300 dpi eller storlek som ger 300 dpi. 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”.

Använd kamera av god kvalitet och med
dammfri lins, undvik mobiltelefonen.
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.

annonsera i

Svensk Druid-Tidning
- Det lönar sig!
1/1-sida,
1/2-sida,
1/2-sida,
1/3-sida,
1/3-sida,
1/4-sida,
Modul,
Modul,

185 x 260 mm
2.500:-stående 90 x 260 mm 1.500:-liggande 185 x 128 mm 1.500:-stående 90 x 172 mm 1.000:-liggande 185 x 83 mm 1.000:-stående 90 x 128 mm 850:-liggande 90 x 50 mm 350:-liggande 185 x 50 mm 700:-

slott./. 25%
Helårs annonsering, 10Torups
nummer,
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.

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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LANDET RUNT
1 Logen Ad Astra, Malmö

36 bröder var anmälda och de flesta kom hungriga, bland dem br Jan Gunn
som efter ett halvår på varmare breddgrader vågat sig tillbaka till vårt kyliga klimat. I väntan på
Logearbetet lät de flesta sig väl smaka av korvar
som Biståndsgruppen tillhandahöll mot en valfri
penning, dock minst 10:-. Överskottet går självklart till Ad Astras välgörenhetsarbete.
Under kvällen skulle såväl Eubatmöte som
Bardating avverkas. MÄ Björn Thorstensen fick
för första gången ersätta ÄÄ. Elddopet klarade
han med bravur. Med viss stolthet utdelade
MÄ trohetstecken till Kenneth Jastrell.
I efterlogen bjöds på både paté och spätta. Vår LV
hade bestämt sig för att han denna kväll skulle bjuda på ett glas vin till maten. Därtill spelade våra musikanter några välkända melodier. Tillsammans
skrev vi också en hälsning till vår nyopererade ÄÄ som fått tillbringa sin
70-årsdag på sjukhus.
Kenneth Jastrell uppvaktades än en gång men nu för att han uppnått mogen ålder. Bröderna Lindgren och Grefmar visade sin uppskattning för LV:s
arbete genom att byta ut hans ordinarie slips mot en logeslips. Vår vikarierande ÄÄ, Björn Thorstensen fick blommor för sitt sätt att klara kvällen.
Blommor fick också den hemvändande spanjoren Jan Gunn. Kvällens program var digert och klockan var sen när bröderna började bryta upp.
Noterat av SL

Snart bjöd Lv till bords till
en verklig gourmetmåltid.
Som måltidsdryck rött vin
med och utan alkohol, vilket uppskattades.
Under måltidens gång hölls
de sedvanliga talen vid
en gradgivning, av vilka
många spann på sju-talet.
Sju nya Bröder, Merlins sju
lärdomar, sjuuddig stjärna,
regnbågens sju färger, sju
blomster under huvudkudden m.m. Förr var primtalet sju för många folkslag
ett heligt tal och det högsta antal, som man kunde
räkna till, resten var många.
Br Christoffer tackades för
hans sång och musik i Lunden med stående ovationer. Även Beredande
Broder, Jesper von Wowern, tackades för sin insats att förbereda främlingarna inför den kommande gradgivningen.
Som avslutning på Efterlogen delade ÄÄ Ebbe Jönsson ut receptionspaket,
namnskyltar och blomma till hemmavarande kvinnor, som lånat ut sina
män till kvällens begivenhet. Nästa dag vid ½1-tiden skildes Bröderna åt
efter ännu en lyckad afton på Västergatan i E F E.
Kjell Clarin, pennförare, foto: Br Christoffer Månsson.

8 Logen Wirdar, Ljungby

Onsdagen den 10 april, eubatmöte     

3 Logen Mimer, Malmö

Onsdagen den 10april var det Eu-möte.
Det börjar närma sig slutet av vårterminen i logen. Nu återstår endast i egen
loge en DGG samt ett avslutande utemöte med damer. Efter dessa möten får
vi ge oss till tåls ett tag innan det åter är dags att starta höstterminen. Kanske
kan vi trösta oss med solsken och varm väder.
Tyvärr denna afton hade logen nåtts av ett tråkigt besked. Vår MÄ och broder
av Kapitelgraden Rolf Lundmark har lämnat oss efter en tids sjukdom. Vår ÄÄ
Jan Mårtensson höll en stämningsfull och vördnadsfull parentation i lunden
tillsammans med närvarande bröder. En uppskattad broder har återigen fallit.
Lars-Göran Lindh, Skrivare

7 Logen Vasa, Malmö
Eubatgradgivning

Efter den högtidliga invigningen av sju nya Bröder i vår Orden bjöds alla
ut på takterrassen, där Br Jonas Hildebrand med van hand sabrerade bubbeldrycker och de nya Bröderna gratulerades in i brödrakretsen. Trots kylan
utomhus var stämningen varm.

ÄÄ Dennis Byrskog hälsade 68 bröder välkomna till kvällens eubatmöte.
Det hölls parentation av vår avhållne broder Dennis Nilsson och därefter
hölls en tyst minut för att hedra minnet av broder Dennis.
Efter sedvanliga förhandlingar var det så dags för punkten ideellt benämnt ”Under
takåsen” där arkivkommittén hade hittat en del material i gömmorna om den
gamla vinden som alla pratar om men som färre och färre av oss har fått möjlighet att uppleva.
Den låg i hörnan av Kungsgatan och Rune B Johanssons Gata, 61 eller 62 trappsteg lär det ha varit upp till denna mytomspunna logelokal. I 56 år , från 1934 till
1990 förfogade Wirdar över denna lokal, och säkert har denna lokal varit en viktig
del i logens utveckling och framgång. Redan 1934 så fanns det 84 bröder i logen
i ett samhälle med kanske 3000 invånare. Så en kort genomgång av några viktiga
händelser på vinden. 1934 renoverades köket, 1955 avskaffades motboken, och
vad det hade med vinden att göra berättade broder Henrik Enander en intressant
och rolig historia om, 1961 förbättrades matsalen för hela 7.500 riksdaler idag c:a
85.000 kr, 1976 målades sällskapsrummet om, efter 42 år!
Som tack till detta arbete läste broder Henrik en fantastisk dikt av Lennart Hultkvist.
1981 flyttades kök, matsal och sällskapsrum ändrades samt utökning av lunden. Så
till sist fick bröderna genom broder Åke Danielssons stora insats genom att filma det
sista mötet den 10 maj 1990 uppleva nostalgiska minnen (för de som var med på
vinden), men även en intressant upplevelse för de som inte var med.
Efter en fantastisk brödramåltid och lika fantastiskt vin, som jubilerande
bröder bjöd på, så avslutades kvällen med kaffe en trappa ned.
Vid pennan Peter Johansson.
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Pianisten från Aleppo
Nio bröder från Wirdars dotterloge Värend kom denna kväll på uppskattat besök
vilket innebar att vi var totalt 75 bröder som deltog i Bardating och Eubatmöte.
Kvällens ideella inslag stod broder Lars-Göran Andersson för och det hade enligt programmet titeln Pianisten från Aleppo. Nu visade det sig att bland all misär i Syrien har
pianistens hem bombats och han har gått bort. På grund av detta hade broder LarsGöran bytt inriktning och namn på föredraget till den underfundiga titeln ”Med 20
fötter över världshaven”, vad det nu kan dölja sig bakom denna titel?
Jo nämligen förkortningen TEU, men vad är det? Twenty-feet Equivalent Unit!
Och vad är nu det? Jo det är måtten på en container, 20 fot lång, 8 fot bred
och 8,6 fot hög. Broder Lars-Göran som har ett långt förflutet på Kalmar
Industries har förstås ett stort intresse för containers och hantering av desamma då de utgör en viktig verksamhet för Lars-Görans arbetsgivare, hela
25 % av alla container lyft i världen lär ske med Kalmars truckar!
Lars-Göran fortsatte att berätta
om Kalmars truckar och hur de
utvecklats och avvecklats för att
till sist bli skrot och återvinnas
till nya TEU’s! ÄÄ tackade för ett
intressant föredrag och bröderna
höll med genom en varm applåd.
I efterlogen bjöds på lax och
till den ett utsökt vitt vin från
Bourgogne som bröderna Rolf
Kvällens föredragshållare broder LarsGöran Andersson (till höger) tillsammans Larsson, Hans Blomberg, Carlmed en av 30-åringarna Carl-Johan
Johan Roubert och Jan Ohlin
Roubert.
bjöd på då de firade 30 år som
bröder i Wirdar. Broder OÄ Hans Eric Svensson från Värend höll ett uppskattat tack för maten tal.
Bakom tangenter och kamera, Mats Höstbo

18 Logen Cynthus, Ulricehamn
Eubatmöte 27 mars

Br Christer Ström ersatte denna afton ordinarie ÄÄ och inledde med att
hälsa alla varmt välkomna och vände sig speciellt till gästande bröder ifrån
logerna Aquila och Taliesin, 60 bröder hade infunnit sig.
ÄÄ meddelade att tavlan med skyltarna, som bröder inhandlat, nu kommit på
plats och att det finns god plats för fler skyltar. Br Göran Juntorp framförde
ett tack till de bröder som arbetat med omklädsel av stolarna i stora salen.
Br musicerare Hans Byström lät oss höra Mando Diao med sin tolkning av
Gustaf Frödings dikt ”Strövtåg i Hembygden”.
I efterlogen bjöds till Påskbord och bröderna lät sig väl smaka. Kvällens
avslutades som vanligt i hög stämning och EFE.

Druidmöte med gradgivning 11 april
Tio barder väntade i recipiendrummet när vi inledde dagens Druidstämma.
ÄÄ Rolf Johansen hälsade välkommen till 33 bröder inkluderande två SLämbetsmän och fyra ROÄ:ar.

Efter att beredande broder Göran Juntorp fullgjort sin plikt vidtog upphöjandet
till druider av de tio barderna. ÄÄ gick igenom ritualen för detta och vi kunde
snart nog välkomna dessa tio bröder till den tredje graden i vår grundloge.
De nya druiderna är: bakre raden frän vänster Stefan Reinholdsson,
Fredrik Ståhl, Kaj Gustavsson, Morgan Målberg, Mikael Dahlander.
Främre raden från vänster Morgan Evaldsson, Björn Lorentzson,
Gustav Örn, Per Eriksson, Daniel Josefsson.
Vid avslutningen av druidstämman njöt vi en stund av stillheten till tonerna
av ”Streets of Philadephia” med Bruce Springsteen.
I efterlogen serverades en förnämlig brödramåltid med ett välsmakande
rött vin (stilla eller porlande vatten till alla chaufförer). Efter kaffe och kaka
framförde Skr Anders Regnell brödernas varma tack för maten.
Text och foto: Lars Erik Göthager

20 Logen Carnac, Helsingborg
Eubatmöte med Gradgivning 26 mars

I denna kalla marskväll höll vintern fortfarande sitt grepp över oss så det
kändes bra att gå på möte i logen och träffa bröderna och denna gång få
vara med om att inviga två nya bröder.
Mötet startade med parentation över vår nyligen bortgångne Broder Kjell
Frank. Kjell var en mycket flitig besökare på våra möten och besökte också
många andra loger.
Denna kväll hade vi nöjet att inviga bröderna Björn Irheden och
Gustaf Drake af Hagelsrum till vår
goda gemenskap i logen. De nya
bröderna önskas varmt välkomna
till Logen Carnac.
I efterlogen bjöds det på god mat
och dryck. Det hölls trevliga tal och
stämningen var som vanligt väldigt
hög. Mätta och belåtna kunde bröderna bege sig ut i vinterkylan för hemfärd.
Text Rolf Sönne, Foto Jan Åberg

21 Logen Wales, Malmö

Detta referat hålls kort och koncist eftersom jag sett på Formel 1 på TV och
blivit inspirerad av hur fort det går att byta däck i depån.
Efter mötet i Lunden traskade bröderna med högsta växeln ilagd till den
Walesiska hörnan. Dock inte för däckbyte utan för tankning, vilket numera
är förbjudet i Formel 1. Den gode Lv:n Ulf Nordblad hade fullt upp med att
fylla upp, då de gästande bröderna från Logen Vasa visade sig uppskatta vårt
eminenta bränsle ”Famous Wales”.
En halv snes över snes kallade skeppsklockan oss till matsalen, där vår ÄÄ
Fredrik Guvek hälsade oss välkomna och lät ordet i full speed köra vidare
till Lv Ulf. Denne presenterade aftonens undfägnad.
Det normala i Formel 1 är att nationalsång spelas efter loppet för att hylla segraren men, eftersom vi alla är segrare, då vi är med i Druid-Orden, är det följaktligen helt adekvat att RSSkr Göran Lundgren direkt efter matpresentationen ledde
bröderna i vår Loges ickeofficiella ”nationalsång”.
Nu var vi igång. Sorlet steg och avtog likt motorljudet vid Monacos Grand Prix,
tills det hela avbröts fem minuter över det oslagbara av ÄÄ Fredrik och stolarna åkte tillbaka. Dags för nytt däck-, förlåt, pollettbyte i hörndepån. Hade
vi räknat minuter som sekunder hade vi nästan varit i racingklass, för stoppet
varade i tjugo minuter.
Efter återkomsten till matsalen tog Logen Vasas ÄÄ Ebbe Jönsson till orda
och tackade för inbjudan och menade att det alltid var lika angenämt att
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besöka vår Loge. Som punkt utbringade han en skål och ett druidiskt leve
för Logen Wales och Broderskapet.
Då några bröder åldrats ett år, vem hade inte gjort det?, tog ÄÄ Fredrik tillfället i akt att, med blommor, gratulera Br Set Andersson, som tillbringade
sin födelsedag hos oss, samt OÄ Kjell Nilsson, som fyllt år föregående dag.
Ur bröders strupar ljöd, jag kan inte skriva klingade, sedan ”Jag må han
leva…”. Och denna gång kunde vi texten.
Kistan hade kört sin bana, tagit alla kurvor väl och gjort de obligatoriska
stoppen för tankning samt gått i mål hos Lv Ulf, som kunde meddela att
tanken innehöll 700 oktan.
När visarna drog sig mot norr skildes vi i sann E F E och med en önskan
om ”Kom godt hjem”.
Nå det blev kanske inte så kort och koncist som tänkt, men så kan det gå
när historieberättandets musa Klio anfaller.
Med block och penna, Bo af Winklerfelt

Svensk Druid-Tidning
av ÄÄ Håkan Emmertz samtidigt med välkomnade och erinran om att de nu
är valbara för ämbetsmannauppdrag.
Talet från recipienderna framfördes av br Mikael Kess som framförde ett
tack för det förtroende som visats dem. ÄÄ Håkan Emmertz överlämnade
en blombukett till br Berner Olofsson som ett bevis på brödernas deltagande med anledning av att hustrun avlidit.
Grytslanten inbringade 415 kr
Eu 9 april med 33 brr.

24 Logen Temenos, Edsbyn

Vår loge har ett givande utbyte med loger i vårt västra grannland Norge.
Framför allt är det ett aktivt utbyte med vår vänloge Cygnus från Gjövik där
vi turas om att besöka varandras loger.

Kvällen den 18 april gästades vi av åtta norska druidbröder. Det var bröderna Stein Auno, Arve Thune, Nils-Oluf Bradal, Leif Sletten och Per Ole
Olsen från logen Cygnus samt Villy Granbo från logen Silva, Dyre Karterud
från logen Pastos och Kaare Ertzgaard från SL Dovre.
Både den svenska och norska nationalsången sjöngs i efterlogen. Även en
och annan ”norgehistoria” avhandlades under gemytliga former.
Urban Sigfridsson
  

29 logen Fingal Hörby

Fyra Druider tillfördes logen den 26 mars.
Under högtidliga och rituella former upphöjdes brr
Joakim Andersson, Tomas Gren,
Mikael Kess och Curt Wells i
druidgraden.
Lv Christer Andersson bjöd
som vanligt på mycket
gott följt av br Karl-Gustav
Lidströms tal till fosterlandet
om den variation i många
avseenden, som vårt fosterland erbjuder. Talet till logen framfördes av br
Berner Olofsson, som påminde om den brödragemenskap och det kamratskap som medlemskapet i Logen innebär. Talet till recipienderna framfördes

Kvällens höjdpunkt var när br Hans Thorsvad presenterade sin verksamhet ”Frågemakarna” som går ut på att klura ut frågor till sällskapsspel och
TV-program. Verksamheten har pågått i 18 år och bl.a. inneburit framtagande av ca 30 % av frågorna i Jeopardy. Några exempel på frågor testades
på Fingalbröderna, som konstaterades besitta god allmänbildning.
ÄÄ Håkan Emmertz tackade för det intressanta föredraget och passade också
på att uppmärksamma att br Roy Franck nyligen fyllt 60 år. Detta skedde i
form av en flaska champagne efterföljt av brödernas sång och hurrarop.
Som avslutning på kvällen informerade MÄ Christer Lindblad om det värvningsprogram, ”Halmstadmodellen”, som han fått ta del av. Logens Bröder
uppmanades att, som ett första steg i arbetet med att öka antalet medlemmar i Logen, lämna förslag på presumtiva medlemmar att inbjudas till informationstillfälle på Logen. En förslagsblankett utdelades till närvarande
Fingalbröder och denna skall också spridas till övriga bröder.
Kvällens Grytslant inbringade 651 kr.
Text Christer Nilsson, foto Gert Nilsson

31 Logen Merkur, Piteå
Druidgradgivning

39 bröder hade samlats denna
torsdagskväll för att välkomna
bröderna Robert Olofsson,
Lars-Åke Eriksson samt
Anders Vikström från logen
Nennius att ta steget upp till
druidgraden.
Det var ovanligt få bröder som
mötte upp denna kväll, orsaken kanske går att finna i det
fina vårvädret, många passar på att besöka sina stugor både i fjällen och ute i
skärgården. Bröder från logen Nennius Boden besökte oss denna kväll.
Text och foto, Lorenz Ökvist

Glöm inte Stipendiefonden

Bg 782-1911, märk talongen: Stipendiefonden
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Inte mindre högtidligt blev det sedan, då Göran Jonsson dekorerades med
Ordens Stjärntecken.

36 Logen Iris, Göteborg

Eubatmöte med dokumentation
Möjligen skulle det vara behövligt med lite regn, rhododendronen hemma
börjar sloka med bladen, så ÄÄ Oskar Beck åkallade regn med hjälp av
skalden Dan Andersson i inledningen av eubatmötet den 17 april. Kunde
detta öppna upp skyarna, månde, för regntörstande druider? Inte den här
kvällen i alla fall.
Vem var då speciellt på plats? Inkomna var bland andra exempelvis ROÄ,
samt tillika redaktör Göran Lindgren hemmahörande i logen Ad Astra, SOÄ
Dan Bergeld, från logen Aquila samt bl.a. redaktörsbröderna Johnny S.
Andersson, Caj Söderberg, Bertil Carlsson och Henrik Enander. Alltså redaktörer från Svensk Druid-Tidning på medieturné.
Druidismen utvecklas som bekant via möten mellan bröder,
vilket bl.a. Svensk Druid-Tidning
förtjänstfullt återger och bidrager till, så dagens besök var till
Västanlands västfront. För att visa
logen Iris goda föresatser och resurser, hade ROÄ Bo Lilljegren,
OÄ Ebbe Stanislaus och OÄ Ivan
Så här stor var den, berättar Andreas
Ågren mobiliserats, som tillsamJohansson för Istvan Trombitas.
mans har bevistat mer än 700
möten, varav enbart Ebbe svarar för 400 under 56 år. De har bara fortsatt att
möta och mötas till utveckling, inspiration och egen avkoppling.
MÄ Imre Tomasits berättade så om ”Den nöjde fiskaren” som vilar, men
anmodas att fiska ännu mer för att utveckla sin verksamhet och få ytterligare egen tid över till att, ööh... vila. Eller ska man istället fortsätta att mala
på med endast lätt anpassning i tiden, såsom den
ständige beväringen 91:an Mandel Karlsson gör,
trots att hans skapare för länge sedan gått ur tiden. Ungefär så, enligt fri tolkning av brödernas
inspel.
ROÄ Göran Lindgren fotograferade det mesta
med lätt kurvaturisk foto-pose. För säkerhets
skull, för att visa att han var där. Dykarmäster
och logebroder Zachrisson, ca 5 000 dyk, avslutade sedan efterlogen med dykfilm från södra Röda
havet. Klart, blött och vackert!
Magnus

Deltagare vid kvällens teckenutdelning var fr v SÄÄ Lennart Cederberg, OÄ
Lennart Berggren (Veteran), OÄ Göran Jonsson (Stjärntecken), Thorleif
Westerlund (Veteran), SV Rolf Jonsson, SSkr Peter Vather.

ÄÄ framförde därefter logens varma tack till SL-ämbetmännen för en stämningsfull och fin stund i Lunden.
Därefter vidtog som vanligt en stunds gemytlig samvaro vid brödramåltiden,
där LV P-O Garnäs med hjälp av sina medhjälpare som vanligt stod för en
gedigen insats vid grytorna. Vi skildes så småningom åt för att vandra hemåt
i vårskymningen. Nästa gång startar vi hösten i vår nya Lund. Innan dess
skall dock både SL-möte och Riksmöte klaras av, vilket säkert många bröder ser fram mot. Väl mött där!
Vid pennan: Anders Nilsson, foto: Patrik Eriksson

46 Logen Belenos, Uppsala

Druidstämma med reception den 8 april.
48 bröder närvarande inklusive fem recipierande Bardbröder, vilka togs om hand
av Beredande broder Jan Gustafsson. ÄÄ Björn Malmberg hälsade alla välkomna
till Druidstämman och speciellt välkomnades bröder från Logen Dair i Stockholm
samt de recipierande Bardbröderna; Peter Estman från logen Dair, Lars Hansson,
Per Lind, Fredrik Östling och Jan Ronnestål från vår egen loge.

39 Logen Argo, Ånge

Eu-möte med utdelning av Veteran- och
Stjärntecken
Denna kväll samlades bröderna för säsongens sista Eu-möte. Senare under
våren är det nämligen dags att påbörja ombyggnaden av vår Lund, vilket
vi alla ser fram emot med spänning. Den här kvällen blir alltså den sista i
”den gamla Lunden”. Vad passade då bättre än att avsluta riktigt högtidligt,
med teckenutdelning gånger tre.
ÄÄ Patrik Eriksson kunde hälsa 25 bröder välkomna i Lunden, där SL
Borelands SÄÄ Lennart Cederberg med hjälp av SSkr Petar Vather och SV
Rolf Jonsson besökte oss för att dekorera de förtjänta bröderna.
Först ut var Lennart Berggren och Thorleif Westerlund som under högtidliga
former fick de mottaga Ordens Veterantecken ur SÄÄ:s hand.

Belenos nya Druider Fredrik Östling, Per Lind, Jan Ronnestål och Lars Hansson.

Br Jan Bergström stod ensam för musiken i Lunden och hanterade både sin
gitarr och orgeln förträffligt. Receptionen utfördes med stor inlevelse och efter
att recipienderna fått mycket klokskap och många visdomsord till livs från de
gamla Druiderna kunde ÄÄ upphöja recipienderna till sanna Druider.
OÄ Anders Engström framförde sitt tack från Logen Dair och uttryckte sin
uppskattning för att en broder från logen Dair fått recipiera i vår loge. Under
punkten Ordet är fritt informerade br Lars Göransson om MC-klubben
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Pegasus resa till Åland. Det tycks bli en trevlig utflykt med mycket ”sidoaktiviteter” men inte så särskilt mycket MC-åkning på själva Åland som det verkar.
I efterlogen läste ÄÄ dikten “Till Druiden” av br Caj Söderberg. Br Hans Rosengren
höll ett högtidligt tal till de nyblivna Druiderna och br Jan Ronnestål tackade för en
fin reception på de nyblivna druidernas vägnar.
Under Storlogemötet i Västerås den 13-14 april recipierade ett antal bröder från
Belenos i både Kapitel Och Ringraden. Mer om det i reportaget från Storlogemötet.
Leif Cassinger. Foto Johan Beijer

52 Logen Sefir, Grebbestad

51 Logen Guta, Visby

Eubatmöte med reception den 3 april

Den här aftonen var det reception av en ny broder och förtjänta bröder

Brr som hedrades med stjärn- och närvarotecken; Ivan Wöldern, Göte Pettersson, LarsGöran Wolmhed, Björn L Andersson Ronny Hjorter och Ingemar Nilsson

skulle hedras med Stjärntecken. ÄÄ Christer Pettersson öppnade ritualenligt mötet och hälsade 36 högtidsklädda bröder välkomna till Lunden.
Efter att Beredande Broder, OÄ Agne Ahrling, utfört sitt arbete i förrummet var det dags för reception. In i lunden fördes den sökanden av M Bo
Jacobson och ledsagaren OÄ Göte Pettersson. Högtidligt och enligt gammal
druidisk tradition blev logens nya broder Lennart Claesson invigd i Ordern.
Därefter var det dags för SL Bardaland ämbetsmän, SSkr Lennart Landin att
tillsammans med ROÄ Lars-Erik Ganström och OÄ Sylve Klinth förrätta utdelning av stjärntecken till förtjänta bröder. Dessa var OÄ-brr Göte Pettersson, LarsGöran Wolmhed och Ivan Wöldern. SSkr framförde Orderns uppskattning för
deras arbete i logen och att tecknet var mycket välförtjänt.
Närvarotecken tilldelades följande brr: Ronny Hjorter 200 möten, Björn L
Andersson och Ingemar Nilsson 100 möten.
Efter ett väl genomfört arbete i
Lunden kunde nu Lv bjuda till de dukade borden. Skm Hans Klintbom
höll talet till Fosterlandet och till
Logen talade MÄ Olof Bäckström.
Till logens nye eubatbroder talade
ÄÄ och överlämnade välkomstpaket och den sedvanliga rosen
att ta med hem. Br Lennart
Klasson tackade för ett fint bemötande och såg fram mot kommande möten.
Efter kaffe, kaka och ev. en liten avec var det dags att dra sig tillbaka efter
ytterligare en trevlig kväll i Broderlig Gemenskap.
Text och foto: Jan-Erik Wessman

Glöm inte Stipendiefonden
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I januari hade vi glädjen att få välkomna två nya bröder in i vår gemenskap.
Nu är vi två vansinnigt duktiga hantverkare rikare. Rikard Karlsson och
Karl-Erik Karlsson fick Eubatgraden
tilldelade sig. Vi hade besök av Hasse
Bohm och Håkan Ekman från Belisama.
Bo Zackrisson var på besök hos oss
från Logen Iris. Vi fick en filmvisning från några av
hans många dyk. Han visade även en film från inspelningen av några avsnitt av När&Fjärran där han
filmade undervattensscenerna. Frågorna var många
till den vane dykaren när filmvisningen var slut. Zacke
kommer ofta på besök hos oss och det är vi väldigt
glada över.
I början av mars hade vi Bardating och Eubatmöte. Under avdelningen
Övrigt berättade Broder Göran för oss om hur man rör sig i lunden samt
berömde utbildningen för nya bröder som ÄÄ Lars
Wallin har startat upp. Lars Wallin höll ett Egotal
där han berättade om hur han som statist jobbat
inom filminspelningar. Detta var mycket omtyckt
och det bjöd på många skratt och möten med kända personer.
Den 20:e fick vi tillskott i vår familj igen då Bert
Ola Bergstrand trädde in i Gemenskapen.
Vid pennan Robert Dahlberg

54 Logen Nerevs, Nyköping

Den 13 april hade vi glädjen att recipiera tre nya bröder i eubatgraden. De
togs emot av ett vältränat gäng som genomförde ritualen väl och 27 bröder
hade mött upp för att ta emot de nya bröderna på det druidiska sätt som
de har rätt till.
Till den efterföljande måltiden höll MÄ Per Hultberg talet till konungen och
fäderneslandet och Org. Per-Arne Pettersson höll talet till de nya recipienderna. Thomas Lott tackade, från recipiendernas sida, för emottagandet
och tyckte att de hade blivit väl omhändertagna.

Från vänster; ÄÄ Kjell Battaroff, Nicklas Wenström, Jonas Ödling,
Thomas Lott samt MÄ Per Hultberg

Vid pennan, MÄ Per Hultberg
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Solberg och Tore Erling Jensen. Det kommer stadigt varje vår en delegation
och har gjort så under många år. I gengäld återgäldar logen Camulus besöket genom att ett antal bröder besöker den norska vänlogen varje nytt år. En
stämningsfull ceremoni som vi gärna bevistar. Dessutom blir det ju faktiskt
en liten tur utanför EU:s gränser.

55 Logen Thesevs, Linköping
Eubatmöte med påskbuffé

Det var gott om tomma platser i Lunden i kväll. Möjligtvis beroende på att
det var hemmamatch i Cloetta Center och en viktig sådan. Förutom detta
var inte vädret nådigt, med snö och vind. Det var trots detta 37 bröder som
tagit sig till Druidgården och Eubatmötet.
OÄ Tommy Davidsson framförde hälsningar från tidigare Thesevsbroder
Jan-Eric Ericson, vilken numera tillhör logen Carnac i Helsingborg, ÄÄ bad
om en hälsning tillbaka när tillfälle uppstår.
Även för de bröder som infunnit sig gick
kvällen i ishockeyns tecken, med en turnering i ”bordshockey”.
I efterlogen serverades en formidabel
påskbuffé med ett otal utsökta rätter, det
mesta lagat av vår eminente Lv själv. All
heder åt honom.
Efter trevlig, broderlig samvaro var det så åter dags att ge sig ut i snövädret
för en försiktig hemfärd.

Eubatmöte med Årsdag
Det var den 44:e gången logen firade sin årsdag, och 40 bröder samlades
för en högtidlig avslutning av logeåret. Speciellt högtidligt blev det eftersom
ÄÄ Gunnar Feldt valt att använda ritualen för högtidsloge.
Som en del av denna beskrev ÄÄ i korta ordalag Ordens verksamhet och
utveckling från starten 1781.
Innan han önskade bröderna en avkopplande, varm och skön sommar beskrev han även Thesevs historia från det att den 1 april 1969 hade samlats
ett trettiotal bröder från Logen Neptunus för att underteckna en framställan till RSL om att bilda en ny Loge i Linköping samt att välja ämbetsmän.
Den 3 maj kom RSL med RSÄÄ Nils Nordling i spetsen för att uppfylla önskemålet. Under sedvanligt högtidliga former instiftades Logen och fick
namnet 55 Thesevs.
Ett antal av stiftarbröderna är fortfarande verksamma i Logen.
I bankettsalen hade logevärdarna var det som vanligt dukat upp på det sätt
som ankommer en högtidlighet och det serverades en väl avpassad trerättersmeny. Talet till Konungen och Fäderneslandet hölls av K Bengt-Arne
Fredriksson, och talet till Orden och Logerna av OÄ Rolf E Carlsson.
Slutligen tackade ÄÄ logevärdarna Urban Engdahl och Johan Karlsson med
medhjälpare för deras goda insatser, inte bara denna kväll utan hela logeåret. Han överlämnade till var och en en flaska vin, utan beslut från
Druidstämma eftersom han betalat vinet själv.
Därefter var det dags att bege sig hem i den ljusa men svala vårkvällen.
CGS

56 Logen Camulus, Skövde
Eubatmöte den 11 mars

Det var trångt i baren denna afton,
47 bröder trängdes bland glas och
putäller. En innehållsrik afton skulle det bli visade det sig.
Dagen till ära var broderlandet i
väst representerat av tre bröder
från logen Uxellos i Halden nämligen Kåre Martin Hovland, Ole Peder
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Våra nyblivna Eubatbröder Jan Hjortfors, Hans-Ove Johansson, Lennart
Ek och Lars Ek är redan flitiga besökare i logen och det är bra. Talrika besök främjar kunskapen om vad logearbete handlar om samtidigt som man
snabbare blir närmare bekant med logebröderna.
Under efterlogen läste Leif Forsell en dikt ur Karin Boyes diktsamling ”För
trädets skull” och då faller det sig naturligt att man kommer in på en bok
som heter ”Ved” vilken presenterades av Yvonne Eriksen.
Yvonne, som till vardags, är bibliotekarie i Värsås kåserar på lediga stunder
om hus som hon bott i, vad de betytt för hennes utveckling samtidigt som
hon väver in intressanta böcker väl värda att läsa under kulna vinterkvällar.
Samtidigt klär hon ut sig enligt de teman som kåseriet handlar om, ex.vis
Mitt liv som gran. Däremot är det svårare att klä ut sig som hus så därför
väljer hon denna gång att klä ut sig som höna. Intressant!
Avslutningsvis meddelar en förnöjd Skm att kvällens insamling till välgörenhet inbringade 1.110 kr samt 5 euro. Allt i klingande mynt och frasiga sedlar.
En stolt ÄÄ försvinner i vinternatten med ett helrör maltwhisky. Småleende!
Överlycklig vinnare i aftonens lotteri.
Foto och text: Kenneth Andersson

61 Logen Halör, Höllviken
Eubatmöte

ÄÄ Paul Ljungqvist hälsade alla närvarande bröder varmt välkomna till kvällens Eubatmöte som genomfördes väl och efter lite diskussion under ordet
fritt kunde ÄÄ avsluta mötet i E F E.
Många bröder såg framemot kvällens efterloge, det stod whiskyprovning på
programmet. Vår FU och YV Sven Westerlund presenterade kvällens gäst
Jan Dahlqvist som skulle hålla i
whiskyprovningen.
I kväll kom kaffet lite i skymundan
för framför varje broder dukades
det upp fem glas med destillerade
drycker som av oss skulle provsmakas. Kaffe rekommenderades inte.
Vi fick veta att innehållet i glasen
var whisky av olika sorter, men ett
av glasen var en Svarte Petter.
Först berättade Jan om framställning av whisky, dess olika karaktärer och
dess historia och av förklarliga skäl, fem glas framför oss bröder, blev det
inte en djupare historiebeskrivning.
Så var det dags att prova första glaset och när alla fem avsmakats blev det en
livlig diskussion om innehållet och smak i framförallt i två av glasen. Svarte
Petter utmärkte sig ganska snart och vi var flera bröder som kom fram till
att det måste vara lagrad rom, vilket det också var.
Det andra glaset var mer svårbedömt men det var whisky, det var alla överens om. Färgen var ljusgul och ganska mild i smaken. Till slut avslöjades
det att whiskyn var japansk och den dyraste vi provade. Det var en trevlig
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bekantskap men undertecknad föredrog ändå en 12 årig Bowmore.
Efter en trevlig kväll och sedvanligt tack till kvällens gäst som också blev förärad
en blomsterbukett kunde bröderna lämna logen med nya kunskaper om whisky. Även undertecknad fick denna kväll en blomsterbukett och sång från bröderna då jag hade födelsedag. Stort tack till alla bröder för födelsedagssången.
Tack för denna kväll hälsar skribent Ulf Liljegren.

Eubatmöte/Årsdag med åminnelse
Vår 38:e årsdag var på dagen den 18 april, 1975 var året och många av
våra stiftarbröder är fortfarande aktiva och fått uppdraget att besätta ämbetsposterna denna kväll. Fyra stiftarbröder kunde medverka och med OÄ
Hans-Åke Pehrsson som ÄÄ hade han fått ihop följande ämbetsmannakår:
Stiftarbröderna ROÄ Roland Boström, OÄ Bertil Renhed och OÄ Erik Hylander
och med hjälp av bröderna OÄ Lars Magnusson, OÄ Göran Hylen och ROÄ Bo
Olsen kunde ÄÄ Hans-Åke Pehrsson leda kvällens eu-möte. Han hade också
en speciell ritual för grundlogers årsdag som vi inte tidigare har använt. En
stämningsfull ceremoni med åminnelse och väl genomfört eubatmöte.
Sång och några tal blev det också och br Zivko Korecic läste en rolig text där allting
kretsade kring bokstaven ”B”. ÄÄ har det angenäma uppdraget att dela ut blommor till välförtjänta bröder. Första buketten fick vår hjälpreda i köket Charlotta
Clapper som bakat några goda tårtor till kaffet, de andra två buketterna gick till våra
två äldsta stiftarbröder ROÄ Roland Boström och OÄ Erik Hylander.
Undertecknad berättade kort om den rekryteringsmodell vi fått genomgång
av hos SL Sunnanland tidigare i vår och som logen Halör tänker prova.
Ännu en trevlig Halör kväll fick sitt slut och hoppas det blir fortsättning
nästa årsdag, stort tack till alla stiftarbröder och andra som ordnat denna
fina kväll i god druidisk anda.
Ulf Liljegren
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63 Logen Aquila, Karlstad
Tre Barder upphöjdes till Druider

Barderna Per Berndtsson
Kent-Erik Andersson och
Håkan Canell upphöjdes
till Druider vid en högtidlig
ceremoni i logen den 11
april. Vid brödramåltiden, Per
för brödernas uppgradering
från Barder till Druider.
Vår Skm, Lars Rasmusson,
har fyllt 70 år och förärades med en flaska vin, sång och
hurrarop från logebröderna.
Kvällen avslutades med kaffe och två sorters kakor som bakats av den nyblivne Druiden Håkan.
Text och foto Ulf Widén

65 Logen Belisama, Vänersborg
Eubatmöte med veteranteckenutdelning.

62 Logen Minera Ferrorum, Gällivare
Eu-möte, D-stämma

En gästande broder betyder så mycket …
…men fyra långväga gästande bröder en logekväll betyder ännu mer. Inte
bara för numerären på mötet utan även för stämningen och samtalen i föroch efterlogen.
MÄ Hans Falk kunde
summera 37 egna och
fyra gästande bröder
från logen Orion i
Umeå. Drygt 50 mil
bort som på sin norrlandsturné skulle besöka tre logemöten på
tre dagar för att dag fyra
avsluta med ett fjärde
Minera Ferrorums ÄÄ Harry Karlsson (i mitten)
möte i sin hemstad.
flankerad av bröderna från Orion; Mathias Andersson,
Anders Larsson, Sten Rastberg och Folke Andersson
Årets bästa besökssiffra med drygt 45 % av de egna bröderna närvarande gjorde givetvis sitt till
för att ytterligare höja stämningen.
M kallade bröderna till kvällens dubbelmöte som inleddes med ett förkortat
Eu-möte och fortsatte med en D-stämma med ballotering av en ny broder för
reception om tre veckor. Tråkigt nog hade även en ansökan om övergångsbrev inkommit men ÄÄ Harry Karlsson konstaterade att logen i alla fall behåller numerären, 82 bröder.
Eftersom Orion-bröderna skulle åka upp till Kiruna, 12 mil, redan samma kväll
försökte logevärden Jim Majlöv mana på FU så att maten i efterlogen snabbt skulle
komma upp på bordet. Men, se det gick inte. En väl tillagad måltid måste få ta sin
tid och alla hann ändå få både mat och dryck och delta i dragning i kvällens lotteri
med ädla drycker som vinst innan det var dags för avfärd till Kiruna.
Framåt midnatt tog övriga bröder avsked av varandra efter ännu en gemytlig logekväll i EFE.
Text och foto: Per-Erik Jönsson

SOÄ Håkan Ekman, TjOÄ med nybliven Veteranen
Per-Olof Johansson, SÄÄ Mats Rosenbielke samt SM Lars-Erik Åkesson

Denna måndag hade 19 bröder anlänt för att hedra TjOÄ Per-Olof Johanssons
mottagande av veterantecken. De SL-ämbetsmän som agerade vid ceremonin
var SÄÄ Mats Rosenbielke, SOÄ Håkan Ekman och SM Lars-Erik Åkesson.
I efterlogen talade SÄÄ till veteranen och tackade för de gångna 25 åren och
hoppades på ytterligare 25 år. Belisamas nyaste veteran sa i sitt tal, att vara
medlem av vår Orden hade gjort att han förändrats som människa och även
fått träffa många nya spännande människor.
För referatet, SOÄ Håkan Ekman

Glöm inte Stipendiefonden
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Efterrätten bestod av en underbart vällagad och god saffranspannkaka med
grädde och salmbär. Den var tillagad av broder Torbjörns hustru och till
henne riktar vi ett stort tack. För den som inte känner till det så kallas salmbär här på fastlandet ofta blåhallon.
Logen Pallas riktar ett stort tack till våra gotländska bröder Dag och Torbjörn och
logevärdarna Roberto och Anders, för en trevlig och minnesvärd afton.

68 Logen Cernunnos Höganäs
Druidstämma med Gradgivning 9 april.

I den kalla vårkvällen samlades 30 bröder, från vår egen loge samt bröder
från vår moderloge Carnac och logen Fingal.
Väl inne i lundens värme hälsade ÄÄ Tommy Hägg bröderna välkomna till
detta högtidsmöte då två bröder skall upphöjas till Druider.
Bröderna Kjell Olsson från vår loge och Ane Liljekvist från Carnac upphöjdes till Druider under högtidliga former och välkomnades i sin nya grad.
Mötet avslutades i E F E.
I efterlogen bjöds det som vanligt god mat och dryck ordnat av vår Lv Anders
Andersson. ÄÄ höll tal till de nya Druiderna, Kjell Olsson tackade för det de
fått vara med om. Talet till fosterlandet hölls av MÄ Michael Landelius. ROÄ
Börje Linden tackade för maten, men sade samtidigt att han ej behövde
tacka då han själv betalt. Kvällen avslutades i god broderlig anda ock alla
kände sig nöjda med kvällen.
Kaj Jönsson.

75 Logen Capella, Linköping

Den elfte april var det dags för linköpingslogernas gemensamma D-gradgivning,
denna gång under ledning av Capellas ämbetsmän. Medförande en lagom
spänd recipiend för upphöjande i Druidgraden anlände vi till Druidgården,
och avlämnade recipienden till den Beredande Brodern.

71 Logen Pallas, Norrköping
Temakväll; Gotländsk Afton

Det var mörkt och kallt ute, men ljust och varmt i efterlogen, ja, precis som
det är en gotländsk sommardag, när solen är som starkast och värmer som
bäst. De som stod för värmen och ljuset var två logebröder med gotländsk
uppväxt, som har gett dem en sund hängivenhet för sin ö och begåvad dem
med ett tungomål som är ganska exotiskt för oss fastlänningar.
Det var gotländskt tema och logebröderna Dag Fohlin och Torbjörn
Widén gav oss östgötar en ordentlig genomgång av gotländsk historia, det märkliga språket och öns
mattraditioner.
När jag fick inbjudan så fångades jag
direkt av den menyn som logevärden
och våra gotländska bröder hade gjort.
Den bestod av en förrätt som heter
kaipsoppa och för den som inte känner till det så är huvudingrediensen i soppan gotländsk vildlök, ungefär som
purjolök, tror jag. Nå, vad det än var, så smakade soppan förträffligt gott och
”gifte” sig bra med det gotländska ölet.
Torbjörn och Dag höll ett mycket initierat föredrag om Gotlands historia där de
grundligt följde en tidslinje med start i Silurtiden då ön skapades för 425 miljoner
år och sedan under de våldsamma geologiska omvandlingarna, som gjorde att det
vi nu kallar för Europa och då särskild den del vi idag kallar Sverige, obevekligen,
sakta men säkert nalkades ön Gotland och vi fick den geografi vi idag har.
Jag tror det mesta som våra gotländska bröder berättade var sant, för de såg
väldigt kunniga och pålästa ut.
Logebröderna begåvades även med en språklig lektion en så kallad ”Årdleik” och
som en sorts examen så drillades bröderna i det gotländska språket, vi fick under en kort stund fundera över översättningen till svenska av ett antal gotländska ord, jag anar att våra gotländska bröder vill oss väl och ge oss goda förutsättningar för att vi skall förstå öborna när vi nu efter denna dragning med all
säkerhet kommer att drabbas av en oerhörd lust att så fort som möjligt ta oss
över till Gotland även om det så skulle betyda att vi får ro dit. Vem kunde ana
att ”pusslude” är ett gotländskt ord för insekten ”tallprocessionsspinnare” och
att ”butte” betyder ”piggvar”. Jag är övertygad om att bröderna får stor nytta av
de nyvunna språkkunskaperna när de kommer till Gotland och ivrigt slår sig i
samspråk med urinnevånarna på ön.

De nyblivna druiderna fr.v: Valter Studeny, Sören Johansson, Mikael Dahlgren,
Lennart Järemyr, Mattias Lindström, Lars Arvidsson, Anders Nordström, Mikael
Johansson, Thomas Studeny, Pontus Nylander, Pekka Akselin och Göran Öfverström.
Bröderna är från logerna Capella, Thesevs, Neptunus och Nerthus.
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När vi sedan kom upp i sällskapsvåningen hörde vi att inte mindre än tolv
Barder under kvällen skulle upphöjas till Druider. Vi lätt grånade gamla
uvar kände då en viss förskräckelse, tolv recipiender att hantera är en rätt
stor uppgift! Emellertid genomfördes receptionen med stor värdighet och
smidigt agerande. Värt att notera är att Marskalken för dagen var en ersättare i ämbetet. Bra jobbat!
I efterlogen skämdes vi som vanligt bort av det utmärkta festlighetsutskottet, som serverade en delikat Brödramåltid. De sedvanliga talen till
Fosterlandet och Orden och våra loger hölls av inspirerade bröder. Till de
nyvordna Druiderna talade TjOÄ och vid Druidernas svarstal radade en imponerande skara av tolv nya Druider upp sig.
På hemvägen begrundade vi den mäktiga upplevelsen. Kanske är det något
av en rekordnotering med att samtidigt upphöja tolv Bröder till Druider?
Text: Krister Alsén. Foto: Thomas Lindvall

77 Logen Allbota Kalmar/
Färjestaden
Reception med ”stjärnglans”

Fredagen den 5 april avhölls druidstämma och reception av nya bröder.
Förutom Allbotas egna bröder välkomnade ÄÄ gästande bröder från fyra andra loger samt representanter för RSL
och SL Östanland.
Bröderna Benny Yngvesson från
Allbota och Tommy Larsson från
Avalon invigdes under högtidliga former av ÄÄ Per Sandgren och hans ämbetsmän. Gästande bröder från moderlogen Merlin samt logerna Capella,
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Avalon och Teutates överlämnade antingen rosor eller ekonomiska bidrag till
Stipendiefonden.
Kvällen till ära delade RSV Rolf Mattsson, SOÄ Hans
Assarsson och SÄÄ Per Larsen tillsammans Stjärntecket
till Allbotabrodern och SMÄ Peter Sunnanek. Särskilt
högtidligt var det då RSV Rolf Mattsson fick vara med
och dela ut Stjärntecknet till broder Peter som är
hans svärson.
Varma och uppskattande tal hölls såväl till de recipierande bröderna som till stjärnteckenmottagaren.
Talet till fosterlandet hölls av broder Ulf Eriksson.
Håkan J

79 Logen Excalibur, Borås

Eubat-möte med reception den 3 april
Efter ett ganska lagom långt Druidmöte, sisådär fem minuter, var det dags för
Eubatmöte med årets första reception. Låt oss begrunda begreppet reception:
”Reception är en avdelning på ett hotell, ett kontor eller i någon annan inrättning som tar emot gäster och kunder. Det inkluderar ofta också visning
av lokaler/kort företagspresentation” (Wikipedia).
Måhända är en druidloge ett mellanting mellan hotell och kontor? Och mottagandet av en recipiend kan
kanske jämföras med det för en ärad gäst/kund?
Alltnog, enda recipienden denna gång heter Lennart
Fellinger och han fick därför logens odelade uppmärksamhet när han antogs i Druid-Orden. Med
tanke på förra receptionens något haltande genomförande, gick det denna gång i det närmaste felfritt, så
man kan anta att det hade repeterats en del kvällen innan.
Vi kan även se fram emot vårt utemöte den 22 maj, då vi får tillfälle att i
teori och praktik lära oss att dansa på lina, så kallad line dance, i Fristad.
Dessutom tillsammans med våra respektive.
Dagens vikarierande musicus, Morgan Hagberg, visade sin aktualitet genom
att efter påskeldarnas nyligen flammande lågor framföra ”Smoke gets in
your eyes”.
I efterlogen, med filet Mignon och tillbehör och vackert dukade påskbord, vidtog
tal, fyr- och trefaldiga leven samt skålar. MÄ Lars Forsmans tal till fosterlandet
innehöll en exposé med allt från dagsaktuell varg i Borås, via familjen Hedenhös
till människans uppkomst i Östafrika och den biologiska utvecklingen under 40
000 år, virtuellt illustrerat med ett fyra meters snöre.
ÄÄ Mats Ljung höll sitt traditionsenliga tal till recipienden Lennart Fellinger,
och denne tackade för välkomnandet och beskrev sin känsla under logemötet som ett behagligt buddistiskt lugn.
Osså vart det äntligen dragning i stipendielotteriet, och vem vann? Jo, han
som för ungefär ett år sedan kände sig grymt förbigången av fru Fortuna
och hela tiden satt med ett nummer ifrån vinsterna. Nu kunde br Lars-Åke
Palmqvist triumferande inkassera första priset, 600 kronor.
Av någon anledning bestod vinsterna i kvällens lotteri till ganska stor del av
paraplyer, något som inte kändes behövligt ens här i Borås, när vi nöjda av
upplevelser, mat och dryck trädde ut i den bistra vinter(?) som av väderleksutsiktsförståsigpåarna förutspåtts bestå framöver.

Eubatmöte med stiftelsedag den 18 april
ÄÄ Mats Ljung inledde det sjunde verksamhetsåret klockan 19:07, men
med tillämpning av SJ:s kriterier för försenade tåg, måste detta möte betraktas såsom varande igångsatt helt i rätt tid.
Sexårsjubilaren hedrades denna gång med närvaro av SÄÄ Alf Stensson,
SSkr Anders Regnell och SM Pierre Ullmark, samt brr från moderlogen
Cynthus i Ulricehamn. SÄÄ Alf Stensson gratulerade å SL Vänerlands vägnar
Excalibur till uppnådd ålder, och sammalunda gjorde Cynthus’ TjOÄ Sture
Andersson, vilken dessutom överlämnade ett kuvert med visserligen okänt
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men förmodligen dyrbart och absolut välkommet innehåll.
Sin plikt likmätigt höll MÄ Lars Forsman vid middagen talet till fosterlandet.
Förutom egenupplevda och aktuella händelser som handlade om begreppet lycka, reciterade han även några verser ur ”Vårt land” av J. L. Runeberg.
Även om detta är Finlands nationalsång känns texten förvisso mycket nordisk och passande även för moder Svea.
Vad vore väl lämpligare en kväll som denna än att
göra en utdelning ur logen Excaliburs stipendiefond? Kvällens värdiga mottagare av 5000 kronor var Afasiföreningen i södra Älvsborg, vilken
bedriver ett angeläget arbete för att personer
med afasi ska kunna delta i samhället på lika villkor som andra. Afasi
innebär tal- och språkstörningar av
olika slag och svårighetsgrad, vanligast
orsakade av stroke eller slaganfall.
Föreningens representant Monika
Golcher tog emot den stora(?) checken och berättade bland annat om vikten av att vara uppmärksam på tecken som kan innebära en stroke. Varje minut är dyrbar, då den kan innebära
bortfall av ett par miljoner hjärnceller. Och åtminstone undertecknad känner inte att han har
så särskilt många att slösa med.
En glad givare och en
glad mottagare; ÄÄ
Och se, känn, hör, häpna; när vi omsider trädde lika
Mats Ljung överlämnar
ut i aprilkvällen hade Våren äntligen behagat in- en bautastor check till
finna sig!
Afasiföreningens Monika
Golcher
Uno Axelsson

81 Logen Dair, Stockholm
Eubatmöte den 24 april
ÄÄ Tomas Eisner hälsade bröderna välkomna till Eubatmötet med reception av två nya bröder. Bland gästerna fanns ROÄ Bertil Jönsson och OÄ
Bengt Ljung från logen Doru i Täby samt broder Joakim Bäckman från
logen Nennius i Boden.
I hög grad närvarande vid Eubatmötet och mycket väl värd att särskilt uppmärksammas är OÄ Bengt Ullberg. Han är logen Dairs i särklass flitigaste
logebesökare med ett antal logebesök som nu i rask takt snart är uppe i
500. Han invigdes i Eubatgraden redan 1967 och efter åtskilliga ämbetsmannauppdrag i olika loger var han i hög grad delaktig vid bildandet av
logen Dair år 2009.
Efter recipiendernas vandring och sedan de tagit del av druidiska lärdomar och förklarats fullvärdiga Eubatbröder, kunde ÄÄ Tomas Eisner hälsa
Thomas Eriksson och Tobias Rangne välkomna in i vår gemenskap.
ROÄ Bertil Jönsson höll ett mycket uppskattat tal där han på ett intressant
och lättsamt sätt berättade om sina upplevelser inom Druid-Orden.
Som vanligt i logen Dair sjöngs det mycket och med stor inlevelse under
kvällen. Broder Bengt Ullberg startade sjungandet på ett föredömligt sätt
med den för länge sedan avsomnade stockholmslogen Elvins logesång, som
logen Dair nu övertagit och gjort till sin.
En god måltid serverades till brödernas stora belåtenhet. Kaffe och kaka
samt ett lotteri avslutade en mycket trevlig logekväll.
Bakom pennan broder Erik!
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DRUID
ACCESSOARER
Druidstjärna

Slipshållare

Faddertecken

Faddertecken,
guld & silver

Druidstjärna 18k

Trohetstecken för 100 - 900 möten

Livrem

Frackfluga

Sidenslips, svart, blå samt grå

Skjortknappar

Manschettknappar

Keps

Skoväska
Pikétröja

Allt finns hos din Skattmästare!
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Försäljning och uthyrning av
Nya och begagnade truckar

Frackpaket

Vi utför:
Service och akutunderhåll samt
brandskyddskontroll och gaffeltest.
På er befintliga truck park.

I samarbete med:

från 2.199:-

Vi finns i Linköping– Norrköping- Finspång
Kontakt:
Försäljning& Service: Jonas Andersson
Tfn: 070-580 01 07
Försäljning& Service: Hans Andersson
Tfn: 070-580 00 23

Besök
www.fracklagret.se


Butängsgatan 10 E
610 12 Norrköping
Tfn: 011-339084

Pris:
Halssmycke 100:- med kedja
Brosch/Pins 60:-/st

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

Damklubb Märket

Betalning mot faktura eller
delbetalning.

Beställes hos:
Monika Cederholm, Torsgatan 14
274 31 Skurup, mobil 0706 58 03 51,
E-post monika.cederholm@telia.com

Kundtjänst: 0454-572 055

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

Flaggstångs flagga
Beställes från Ordenskansliet, Tel 040 12 80 81
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VI REPARERAR OCH
SERVAR ALLA BILAR
• 3 års garanti på reservdelar levererade av Mekonomen
• Konkurrenskraftiga priser
• Alla kostnader specificerade på kvittot
• Arbete utförs alltid av kvalificerad mekaniker
• Avancerad felsökning av fordonselektronik
• Fabriksgarantin fortsätter att gälla
• Däck och fälgar
• Delbetala på 4 månader utan ränta och avgifter.*

VI BJUDER PÅ MEKOASSIST MOBILITETSFÖRSÄKRING I 1 ÅR OM DU SERVAR DIN
BIL HOS OSS!

EKONOMI-

Gäller för fordon upp till 3,5 ton, max 10 år alt 15.000 mil vid service enligt
tillverkarens rekommendationer. Värde 750 kr.

E
SInklE. avRgaVskIC
ontroll,

AUTOSERVICE I SKÖVDE AB

lkoder och
diagnos av fe
llning
tä
ns
ljusi

Hallebacka 5 Skövde
Tel 0500-42 50 90

975:r
+olja och filte

VI GER MER FÖR MINDRE™

Värd det bästa!
Oljevägen 4
541 34 SKÖVDE
Tel 0500 - 41 12 13
trpab.ohlsson@telia.com
Kopia av Druidannons_version3_20120913_Layout 1
www.ohlssonakeri.se

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

2012-09-13 17:13 Sida

Mätbara resultat!
Effektivt Enkelt Lönsamt

Chef-att-hyra
Stöd till chefer
och medarbetare

Mikael Laweby
broder i logen Neptunus.

Fotograf: Johan Lindvall www.johanlindvall.se

Förändrings- och
utvecklingsarbete

0734-156514 • www.koching.se
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www.ateljemb.se
044-859 95

* Gäller för inköp över 1.200 kr.

EN RIKTIGT BRA BILVERKSTAD NÄRA DIG
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DRUID
PENNAN

Jeanslivrem

10 PENNOR

100:+ porto
Beställes hos Kansliet, kansliet@druidorden.org

OÄ-Br Kjell Arne Relk, Umeå

LOGEN WIRDAR, LJUNGBY

LOGEN BELENOS,
UPPSALA

Invigd i Orden den 1 mars 2006
Avliden den 9 april 2013
7 medlemsår
R-Br Anders Ahnfelt, Ljungby

Invigd i Orden den 1 mars 1969
Avliden den 17 mars 2013
44 medlemsår
LOGEN TEMENOS, EDSBYN
OÄ-Br Arne Kraft, Bollnäs

Invigd i Orden den 27 maj 1956
Avliden den 17 april 2013
57 medlemsår
LOGEN ORION, UMEÅ

Invigd i Orden den 7 januari 1969
Avliden den 3 april 2013
44 medlemsår

OÄ-Br Åke Lagerström, Vattholma
Invigd i Orden den 18 oktober 1973
Avliden den 16 april 2013
40 medlemsår

LOGEN ALIR, SÖDERHAMN
OÄ-Br Magnus Rehn, Söderhamn
Invigd i Orden den 5 december 1974
Avliden den 27 mars 2013
39 medlemsår

Välkomna till

K-Br Rolf Lundmark, Ramlösa

Generalsgatan 45 i Norrköping

LOGEN ORION, UMEÅ

tel: 0708 34 14 14 • www.frackshop.se

LOGEN MIMER, MALMÖ

Carlgren´s Herr

BRUSTNA LÄNKAR

FRACK 1.595:-

ROÄ-Br Seth Hellman, Umeå

Invigd i Orden den 28 september 1973
Avliden den 22 april 2013
40 medlemsår

Komplett med alla tillbehör

2.250:-

Svart kostym
1.795:Smoking + skjorta 1.800:Lackskor
500:-
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VÄLKOMNA I BRÖDRASKAPET
LOGEN AD ASTRA, MALMÖ
Eu 13 03 19

Magnus Enander

Svedalavägen 135, 238 41 Oxie

Krister Olsson

Rapsåkersvägen 63, 238 36 Oxie

LOGEN STONEHENGE,
HÄSSLEHOLM

LOGEN EOS, SKELLEFTEÅ

Marcus Ahlqvist

Storgatan 67, 931 34 Skellefteå

Eu 13 03 21

Eu 13 03 20

Lars-Erik Burman

Frykholmsgatan 17 B, 281 31 Hässleholm

LOGEN AROSIA, VÄSTERÅS
Eu 13 03 11

Garvaregatan 4 B, 244 32 Kävlinge

LOGEN CARNAC,
HELSINGBORG

LOGEN VASA, MALMÖ

Gustaf Drake af Hagelsrum

LOGEN AQUILA, KARLSTAD

Dan Petersson

Ingvar Thorn Andersen

Solrosgatan 47, 722 45 Västerås

Eu 13 03 26

Eu 13 04 04

Anders Pers väg 1, 261 62 Glumslöv

Martin Hast

Eu 13 03 15

Björn Irheden

Kanikgatan 4, 222 29 Lund

Anders Bergman

Ängelholmsvägen 17, 266 31 Munka Ljungby

Patrik Johannisson

Baldersgången 2, 235 35 Vellinge

LOGEN WALES, MALMÖ

Thomanders väg 3:1002, 224 65 Lund

Gert Hansson

Fågelviks-Bäckelid 702, 655 94 Karlstad

Nils Lundquist

Eu 13 03 08

LOGEN ALDEBARAN, UMEÅ

Mats Nilsson

Blåmesvägen 8, 234 32 Lomma

Patrik Umaerus

Paprikavägen 7, 238 38 Oxie

Majd Salman

Vildandsvägen 6D:1104, 227 34 Lund

Rakesh Ydrén

Sunnanväg 1 K, 222 26 Lund

LOGEN MERLIN,
KARLSKRONA
Eu 13 03 23

Axel W Anderssons väg 13 B, 371 62 Lyckeby
Dalamadsvägen 44, 370 24 Nättraby

LOGEN MORVIN, LULEÅ
Eu 13 03 01

Tommy Entersten

Rådstugatan 15 A, 972 38 Luleå

Sauli Vasara

Seminariegatan 13, 972 42 Luleå

Uno Kallström

LOGEN RIGEL,
ÖRNSKÖLDSVIK

Leif Nilsson

Ulf Strinnholm-Lidfalk

Eu 13 03 03

Rangången 2, 235 35 Vellinge

Hans-Peter Wihlborg

Tallvägen 73, 907 38 Umeå

LOGEN DERVA, ÖSTERSUND

Lars Persson

Johan Törnström

Eu 13 03 22

Österåsen 205, 836 93 Häggenås

Eu 13 03 01

Krondikesvägen 50 B, 831 47 Östersund

Skede 106, 891 96 Arnäsvall

LOGEN MERKUR, PITEÅ

LOGEN VÄREND, VÄXJÖ

Kjell-Åke Nilsson

Jonny Johansson

Eu 13 03 01

Eu 13 03 20

Persgatan 9 A, 941 31 Piteå

Lilla gränd 5, 360 57 Hovmantorp

LOGEN SEFIR, GREBBESTAD

Kungsvägen 66, 352 33 Växjö

Tomas Johansson

Eu 13 03 20

Eric Lif

Berth-Ola Bergstrand

Viktoriagatan 9, 371 37 Karlskrona

Mor Klaras väg 30, 457 95 Grebbestad

LOGEN ALTAIR, ARVIKA

LOGEN SELENE,
TRELLEBORG

Eu 13 03 15

Lars Andersson

Eu 13 03 25

Genvägen 6, 671 51 Arvika

Bengt Grip

Bo-Göran Kaspersson

Östra Vallgatan 10, 231 52 Trelleborg

Fröbol Björkhage, 671 93 Arvika

Thor Olsson

Ålgården, 671 92 Arvika

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
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under riksstorlogens
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STORT
GRATTIS
Juni
91 år

Stella Polaris, Bertil Lowe, 19 Juni

90 år

Morvin, Sune Hellström, 19 Juni

85 år

Capella, Allan Svensson, 1 Juni
Aldebaran, Harry Holmberg, 8 Juni

80 år

Aldebaran, Bengt Ola Jonsson, 3 Juni
Nennius, Gotthard Carlsson, 8 Juni
Thesevs, Roland Wretman, 11 Juni
Värend, Karl-Eric Johansson, 22 Juni
Merkur, Folke Lundberg, 27 Juni
Vasa, Lars Mårtensson, 28 Juni

75 år

Borvo, Ingemar Gustafsson, 3 Juni
Arcturus, Bengt Norberg, 6 Juni
Neptunus, Orvar Finnström, 7 Juni
Selene, Willy Kronström, 12 Juni
Hesperus, Allan Olofsson, 17 Juni
Hesperus, Inge Erlandsson, 21 Juni
Nerevs, Claes Bolin, 30 Juni

70 år

Ad Astra, Björn Stigborg, 1 Juni
Polstjärnan, Håkan Sjöström, 2 Juni
Stonehenge, Bo E A Persson, 5 Juni
Cernunnos, Erno Bengtsson, 8 Juni
Dair, Bengt Persson, 9 Juni
Wirdar, Paul Hansson, 11 Juni
Idris, Leif Schütz, 14 Juni
Lir, Åge Sintorn, 15 Juni
Stonehenge,
Kurt-Arne Nordström, 15 Juni
Stella Polaris,
Roland Hansson, 19 Juni
Wirdar, Anders Forserud, 21 Juni
Cynthus, Bo Lantz, 23 Juni
Thesevs, Leif Lindh, 23 Juni
Arcturus, Owe Höglund, 25 Juni
Stonehenge, Bertil Jacobsson, 28 Juni

60 år

Henry Hurle, Tord Björkman, 3 Juni
Pallas, Nils Carlsson, 3 Juni
Temenos, Lars Norin, 3 Juni
Sefir, Curt Göran Bohlin, 4 Juni
Merkur,
Karl Gustaf Johansson, 4 Juni
Sefir, Bo Jansson, 7 Juni
Stella Polaris, Hans Hansson, 9 Juni
Merkur, Torgny Ökvist, 9 Juni
Camulus, Arne Lorentzon, 10 Juni
Pallas, Denny Andersson, 12 Juni
Selene, Ronny Carlström, 17 Juni
Nemeton, Christer Persson, 19 Juni
Rigel, Micael Nieman, 19 Juni
Merkur, Tor Dahlberg, 24 Juni
Circius, Björn Karlsson, 25 Juni
Orion, Sven Röjestål, 27 Juni

50 år

Capella, Tommy Elvtun, 8 Juni
Arcturus, Pär Burge, 10 Juni
Neptunus, Peter Jansson, 12 Juni
Doru, Mats Nordström, 14 Juni
Alir, Bo Rosén, 18 Juni
Triton, Johan Zakó, 21 Juni
Pallas, Hans Petersson, 27 Juni

40 år

Derva, Roger Göthesson, 1 Juni
Selene, Emil Olsson, 4 Juni
Derva, Magnus Kilhage, 6 Juni
Aldebaran, Jonas Renman, 12 Juni
Ad Astra, Anas Hyseni, 21 Juni
Selene, Magnus Rosengren, 24 Juni

30 år

Orion, Hampus Råde, 3 Juni
Cernunnos, Robin Magnell, 15 Juni
Carnac, Henrik Toft Knudsen, 20 Juni
Nennius, Dennis Wikstén, 23 Juni
Nennius, Pascal Johansson, 30 Juni

Juli
97 år

Stella Polaris, Erwin Schött, 5 juli

94 år

Hesperus, Alfons Ekstrand, 1 juli

93 år

Stella Polaris, Knut Andersson, 3 juli

92 år

Temenos, Arne Kraft, 30 juli

91 år

Triton, Bertil Christensson, 23 juli

90 år

Cynthus, Åke Wengbrand, 8 juli
Nennius, Kurt Johansson, 12 juli
Pallas, Åke Skaregård, 19 juli
Selene, Georg Lagerborg, 31 juli
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85 år

Arcturus, Harry Degerlund, 28 juli
Vasa, Klas Sundqvist, 29 juli
Nemeton, Göte Green, 31 juli

80 år

Wirdar, Henrik Enander, 8 juli
Ossian, Lennart Olsson, 12 juli
Stella Polaris, Helge Olsson, 15 juli
Capella, Gösta Löwemo, 25 juli
Pallas, Stig Gustavsson, 26 juli
Cernunnos, Kjell Ljunggren, 28 juli

75 år

Merlin, Leif Malmén, 5 juli
Hesperus, Sigvard Winkle, 6 juli
Neptunus, Håkan Malmsten, 12 juli
Stella Polaris, Gösta Gahne, 16 juli
Iris, Olof Andersson, 24 juli
Beltain, Jan-Åke Dahlquist, 25 juli
Triton, Veine Swall, 31 juli

70 år

Sefir, Erik Peper, 2 juli
Wirdar, Per Gruvberger, 4 juli
Camulus, Alex Nyman, 5 juli
Hesperus, Björn Gerdhem, 11 juli
Idris, Rolf Taberman, 11 juli
Circius, Åke Franklin, 12 juli
Nemeton, Jan Ove Nilsson, 18 juli
Stella Polaris,
Ingemar Mårtensson, 20 juli
Camulus, Kjell Hallgren, 21 juli
Belenos, Leif Alpsjö, 23 juli
Merlin, Åke Malmgren, 25 juli
Wirdar, Mårten Sandin, 27 juli
Halör, Reine Vilén, 27 juli

60 år

Cynthus, Hans Johansson, 1 juli
Idris, Christer Bernhardsson, 4 juli
Stella Polaris, Ulf Olsson, 6 juli
Wirdar, Bengt I G Johansson, 7 juli
Stella Polaris, Holger Sverin, 13 juli
Capella, Ronny Andersson, 19 juli
Derva, Egon Karlsson, 20 juli
Selene, Lennart Svensson, 27 juli
Nennius, Tomas Johansson, 29 juli
Stella Polaris, Hans Hellman, 29 juli

50 år

Rigel, Torbjörn Wallin, 1 juli
Nemeton, Lars Anders Larsson, 17 juli
Vasa, Mikael Schoszarzek, 26 juli
Teutates, Peter Danielsson, 28 juli
Borvo, Henrik Sakari, 29 juli

40 år

Excalibur, Per Lundgren, 5 juli
Orion, André Norén, 13 juli
Mimer, Peter Diorell, 14 juli
Alir, Fredrik Andersson, 17 juli
Thesevs, Johan Karlsson, 18 juli
Cynthus, Niclas Lidberg, 25 juli
Triton, Daniel Book, 29 juli
Taliesin, Fredrik Ottozon, 30 juli
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Augusti
91 år

Nemeton, Erik Nilsén, 6 aug

85 år

Belenos, Lars Lindgren, 19 aug

80 år

Fingal, Berner Olofsson, 6 aug
Lir, Einar Berntsson, 15 aug
Wirdar, Lars-Göran Johansson, 20 aug
Halör, Lennart Harneman, 23 aug

75 år

Neptunus, Lars Ristenstrand, 3 aug
Cernunnos, Bo Norberg, 12 aug
Kronos, Wojciech Gawdzin´ski, 24 aug
Hesperus, Lars Sjöström, 25 aug

70 år

Idris, Roger Lindström, 1 aug
Belenos, Bengt-Åke Cras, 2 aug
Guta, Lennart Torndahl, 4 aug
Ad Astra, Sten-Åke Ljung, 7 aug
Ad Astra, Thomas Egerstad, 7 aug
Taranis, Alf Säker, 7 aug
Manannán, Åke Jeppsson, 7 aug
Lir, Brian Markham, 12 aug
Avalon, Lars-Göran Nilsson, 13 aug
Värend, Lennart Östergren, 14 aug
Beltain, Juhani Kilpeläinen, 16 aug
Cernunnos, Tommy Hägg, 17 aug
Idris, Ronnie Triumf, 21 aug
Arcturus, Bo Johansson, 21 aug
Värend, Jennö Balogh, 23 aug
Nemeton, Kent-Åke Persson, 26 aug
Wirdar, Kenth Nordborg, 27 aug
Orion, Olof Hjortsberg, 27 aug
Merlin, Anders Hult, 30 aug
Fingal, Thore Lennartsson, 30 aug
Hesperus, Bengt-Alve Nilsson, 31 aug
Beltain, Roland Lindgren, 31 aug

60 år

Rigel, Thomas Näslund, 21 aug
Belenos, Arne Wessner, 24 aug
Karlavagnen, Anders Westin, 25 aug
Alir, Per Arne Gustafsson, 25 aug
Stella Polaris, Håkan Eriksson, 26 aug
Neptunus, Krister Augustsson, 30 aug

50 år

Capella, Mikael Rudensten, 2 aug
Excalibur, Ulf Erneborn, 6 aug
Aquila, Jan Brånerstrand, 6 aug
Allbota, Johan Ekblad, 12 aug
Selene, Niklas Andersson, 20 aug
Minera Ferrorum, Jim Majlöv, 26 aug

40 år

Wirdar, Niklas Byrskog, 23 aug
Värend, Jörgen Angesved, 28 aug

Nr 5 maj 2013

Svensk Druid-Tidning

&

Svenska Riksstorlogen
Logen Mimer FGDO

100 år



Härmedinbjudesbröderavallagradermeddamertillhögtidlighållande
avSvenskaRiksstorlogenochlogenMimers100-årsjubileum
lördagenden16november2013iMalmöRådhus.
Program:

14.00 Högtidsloge i Rådhuset i Landstingssalen.
16.45 Musikstund i S:t Petri kyrka (bakom Rådhuset).
18.00 Samling och välkomstdrink i Rådhuset.
18.30 Jubileumsbankett i Knutssalen.
Efter banketten, dans och kvällens ”elva-gäst”.
Druidborgen på Västergatan 3 (cirka 200 meter från hotellet) håller öppet från kl. 12.00 dit
alla bröder med damer hälsas välkomna.
Kl. 14.00 bjuder vi våra damer på förfriskningar och vin samt något trevligt damprogram.

Jubileumsbankett875krperperson.
I priset ingår:
Vin och damprogram på Druidborgen.
Musikprogram i S:t Petri kyrka.
Välkomstdrink i rådhuset.
Garderobsavgift i rådhuset.
3 rätters meny inkl vin
Kaffe
Dans med elva gäst.

HjärtligtvälkomnaiEFE
Jubileumskommittén
Boende: Rum finns reserverade på Hotell Renaissance, Mäster
Johansgatan 15, Malmö, cirka 200 m från Malmö Rådhus.
Dubbelrum 990 kr om bokning sker före den 31/9, sker
bokning efter den 31/9 är priset 1 190 kr per dubbelrum.
Bokning:040248500,angeSvenskaDruid-Orden
Anmälantillevenemanget gör Du till RSSkr Göran Lundgren på mail: rsskr@druidorden.org. Skriv
Ditt namn, loge, grad samt namnet på medföljande och hur många nätter Du vill stanna i Malmö.
Förfrågningar: ring Kansliet på telefon 040 12 80 81
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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

HUR VILL DU HÖRA?

NATURTROGET LJUD BLIR NU VERKLIGHET MED WIDEX DREAM

MORESOUND

MOREPERSONAL

MOREWORDS

Hela ljudet in - fylligare ljud ut

Det perfekta sättet att skapa kontakt

Imponerande taluppfattning

Tack vare den nya hörapparatserien WIDEX DREAM™ från Widex kan du njuta ännu mer av dina
konversationer, även i de mest bullriga sociala situationer.
DREAM ger dig även tillgång till en egen personlig webbplats MY.WIDEX.COM innehållande all
information som är unik för just din hörapparat och hörselnedsättning.

facebook.com/widexsverige

För ytterligare information kontakta:
Broder Peter Öhman (logen hesperus), tel: 040-680 14 16, e-post: peter.ohman@widex.se

