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Ny Riksmötesperiod med
RSÄÄ Dag Wikman vid rodret

En period med delvis nya bröder i Ordensledningen har startat och jag vill tacka Er för det
förtroende vi fått att leda Svenska Druid-Orden de närmaste fyra åren.
Jag har under ett antal år tillhör Ordensrådet och de senaste fyra åren arbetat i
Ordensledningen. Därmed har jag fått god inblick i verksamheten. Det har också givit mej
möjlighet att på nära håll följa och iaktta mina företrädare, varav två finns här, brr Jan
Peterzén och Björn Cederberg. Jag är fullt medveten om att det inte blir lätt att fylla dessa
bröders ”ämbetsdräkt”… och då menar jag inte volymen.
Svenska Druid-Orden har genomgått en nödvändig demokratiseringsprocess under deras ledning och jag är glad att br Björn finns vid min sida som RSOÄ!
När jag var ny i Orden sa dåvarande ÄÄ i min hemmaloge, Merkur: ”Att alla
kan inte älska alla”. Så är det, men jag är övertygad om, att som druidbroder, kan vi ha respekt för varandra. Vi träffas, våra ögon möts och vi ger
varandra ett handslag. Vi respekterar varandras åsikter om än vi inte delar
dem.
I alla verksamheter finns det personer som gärna kritiserar omgivningen enbart på ett negativt sätt. Jag är inte känslig för negativ kritik och jag ser fram
mot att Ni kritiskt granskar vår verksamhet. Men, det finns positiv kritik. Kritik
som ger oss kraft, energi och som ger oss vägledning för en utveckling av vår
Orden. Vi behöver all den energi som ni kan ge oss.
Ni skall ställa krav på oss i Ordensledningen. När man tagit på sig ett
ämbetsmannauppdrag (RSL, SL, GL) så har bröderna rätt förvänta
sig att vi skall fullfölja detta på bästa möjliga sätt.
Ni, liksom jag, har säkert varit med om bröder som inte tagit sig an sitt
ämbete på det sätt som borde skett. Engagemanget för uppgiften är av
största vikt. Kunskap/kompetens kan man lära sig och utveckla, men
finns inte engagemanget så har man inte stor nytta av kunskapen.
Jag kommer under den kommande Riksmötesperioden att fokusera
på:
- Brödravård & Utbildning
- Rekrytering
- Marknadsföring

Jag har med tillfredsställelse noterar att en del GL deltar i olika evenemang
i deras hemort. Det kan vara att arrangera majbrasa, parkeringsvakter på
mässor och marknader etc, och samtidigt informera om Orden.
• Hur nyttjar vi våra egna lokaler i marknadsföringssyfte?
vid uthyrning - många icke druider passerar genom lokalerna!

Bröderavård och utbildning är utvecklingsfrågor
• Vi vet att 35% av avgångarna är Eu och 50% av alla avgångar har varit med
mindre än 6 år.
• Vi vet att 51% av strykningar är Eu och 66% av alla strykningar har också
varit med mindre än 6 år.
Vi måste satsa ännu mer resurser på att ta hand om våra nya bröder.
• SL:erna skall jobba intensivare med att tydliggöra fadderns roll och kräva
större engagemang från GL.
Fungerar inte faddrarna måste GL vara ”på tå…”

• Svensk Druid-Tidning (SDT) har utvecklats på ett fantastiskt sätt och jag
hoppas att ni i GL tar SDT som en hjälp i marknadsföringssyfte. Placera
SDT på hälsocentraler, tandläkare, bibliotek, frisörer etc!
• Välgörenhet är ju en av våra bärande grundprinciper och jag konstaterar
att vi, inom Orden, samlar in och delar med oss ca 250-300.000:-/år i lokala projekt och dessutom har insamling till Stipendiefonden gett, nästan,
200.000:-/år. Ordensrådet kommer under hösten att ta beslut om målet
för Stipendiefondens insamling under denna Riksmötesperiod.

Rekryteringen är en överlevnadsfråga!
Rent generellt så har vi en hyggligt god rekrytering (med lokala undantag).
Under den gångna perioden rekryterade vi drygt 1.000 nya bröder, men vi
har bara ökat med ett 20-tal under senaste Riksmötesperioden.

Vi ska under den kommande perioden utveckla det arbete som inletts om
vår Värdegrund. Vi får inte glömma ”själen” i Druid-Orden. Våra löften!
Varför jag är druidbroder.

Marknadsföringen
Alla är vi Ordens ambassadörer: Uppträd bland dina medmänniskor så att du
blir aktad av alla! I umgänget med dina bröder och även i det dagliga livet.

Samarbetet med våra nordiska bröder, inom SGLD, skall fortsätta och
utvecklas.
Vid detta Riksmöte har vi beslutat att vi ska genomföra ett stor och mycket
intressant projekt - en ny Storloge ska ”lotsas” i hamn. Storlogen Östanland
ska delas och med positiva krafter och stor energi, inte minst från
Östanland själv är jag övertygad om att denna delning kommer att gynna
och utveckla Druid-Orden i regionen

• I bland möts jag med uttryck som ”I vår loge satsar vi på kvalitet istället
på kvantitet”! Låt mej vara tydlig: Jag ser inget motsatsförhållande mellan
kvantitet och kvalitet! Det går alldeles utmärkt att driva en ”stor” verksamhet med hög kvalitet!
• Det är nu ca 8 år sedan Ordensledningen initierade ett projekt där vi
skulle profilera Orden på ett tydligare sätt. När jag var ute med det budskapet möttes jag ibland av synpunkterna ”Vi skall ju inte synas utan verka i
tysthet”. Så var säkert budskapet en gång i tiden och jag ställer mig frågan
” Hur i hela världen skall någon veta att vi finns om vi inte syns?

Låt oss inte glömma glädjen och humorn i vårt druidiska arbete och jag vill
än en gång tacka Er för förtroendet att få leda Svenska Druid-Orden. Jag känner stor trygghet när jag fått dessa, mina medämbetsmän, till hjälp och stöd.
Som jag tidigare sagt så välkomnar jag all positiv energi som ni kan ge oss!
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I huvudet
på en redaktör
Det oundvikliga
Vad som hände igår, i förra veckan eller för en månad sedan har vi
ganska gott grepp om. Men vad som händer i morgon eller i framtiden vet vi ingenting om frånsett en sak – en dag skall vi alla dö. Den
saken är oundviklig. En fransk kung lär har irriterats över alla påminnelser om sin förestående bortgång att den arme hovpredikanten tvingades ändra sin litania och i stället läsa “vi skola nästan alla
dö en dag” men det hjälpte inte, kungen dog iallafall.
I alla tider har människan grubblat över sin levnads villkor från födelse till död. För en sådär tretusen år sedan nedtecknades den västerländska kulturens två främsta och mest berömda böcker, de grekiska eposen Iliaden och Odysséen. Det är två omfångsrika berättelser från det tioåriga trojanska kriget men det är inte bara berättelser
om hjältedåd och äventyr utan också en levnadsvis, varmhjärtad och
gripande skildring av människan i hennes storhet och fattigdom, i
hennes sorger, passioner och villkor.
“Liksom löven i skog, så äro ock människors släkten:
löven de sållas av vinden på jord, men andra i stället
skjuter den återgrönskande skogen, när våren är inne så står ett människosläkte i växt, och ett annat försvinner”
Så poetiskt och åskådligt formulerades i Iliaden människans levnad
och öde. Vår Orden tar väl vara på vårt förutbestämda levnadsöde,
ritualen vid våra sorgloger är en av de vackraste och mest genomtänkta ritualer vi har. Här understryks och poängteras att det är en
länk i brödrakedjan som brustit och att hela logen sörjer den bortgångne oavsett personliga relationer.
Våra nordiska förfäder såg dock en sak som
odödlig och evig och det var domen över död
man. Kanske bör vi då leva enligt det gamla
talesättet:
Du föddes gråtande bland leende anleten,
Lev så du dör leende bland gråtande
anleten.
Henrik Enander
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RSÄÄ:s ämbetsberättelse 2009 - 2013
nu ger oss möjlighet att dela ut två stipendier om vardera 375.000 kronor.
Insamlingen har under perioden varit koncentrerad till forskning rörande
prostatacancer.
I urvalsprocessen har hjälp tagits av en av Sveriges auktoriteter på prostatacancer professor Per-Anders Abrahamsson.
Till stipendiater har utsetts: professor Jonas Hugosson vid avdelningen för
Urologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, för hans forskning
kring PSA-testet samt docent Pernilla Wikström vid Medicinsk Biovetenskap,
Umeå universitet för hennes forskning efter bättre metoder att hitta och behandla prostatacancer.
RSSkr, vår kanslichef, har tillsammans med vår kanslist Kerstin Thörngren
skött de löpande ärendena och har i princip haft ”öppet” alla vardagar i
veckan. Vid våra träffar ser han även till att med hjälp hemifrån agera Lv.
Ett gediget arbete har nerlagts av vår IT-grupp för att modernisera vår administration, förbättra vår hemsida samt skapa ett system för närvaroregistrering,”OGMA”
där de flesta stor- och grundloger nu är anslutna.
Ordens ekonomi behandlas på annat håll där vår RSSkm har lagt ner ett
stort arbete med vår ekonomi beträffande kontoplaner, bokföring och nya
rutiner. Till stor hjälp har varit den till ny RSSkm föreslagna Lars Kardfall.
Under RSM ledning har ett gediget arbete utförts inom Ritualutskottet beträffande våra ritualer och anvisningar. I Varberg har en ny CD med ritualmusik spelats in, med Mats Lundberg, logen Wirdar i huvudrollen. CD:n
finns att beställa på kansliet. RSM håller dessutom på att uppdatera våra Oc
som efter hand läggs in på vår hemsida..
RSV bemannar vårt kansli en dag i veckan och sköter leveranser mm ut till våra
loger, uppdatering av våra accessoarer samt tillverkar nya lådor till OÄ-kedjor.

Ordensledningen har under perioden varit följande:
RSÄÄ, Björn Cederberg, Logen Henry Hurle, Köping
RSMÄ, Dag Wikman, Logen Merkur, Piteå
RSSkr, Göran Lundgren, Logen Mimer, Malmö
RSSkm, Sigurd Lövmo, Logen Neptunus, Linköping
RSM, Bertil Svensson, Logen Lir, Varberg
RSV, Rolf Mattsson, Logen Merlin, Karlskrona
RSBibl, Gunnar Persson, Logen Derva, Östersund
RSOÄ, Sven-Holger Johansson, Logen Wirdar, Ljungby
Adjungerad, Lars Grefmar, Logen Ad Astra, Malmö
OArk, Kjell-Arne Nilsson, Logen Ad Astra, Malmö

RSBibl är sekreterare i RU, sköter uppdateringen av vår utbildningspärm, bevakar
utvecklingen av vår grafiska profil samt handlägger ansökningar via nätet.
Under RSV sjukdomstid adjungerades Lars Grefmar till Ol och där har han
blivit kvar hela perioden och hjälpt till på kansliet en dag i veckan men har
som sagts lagt ner ett gediget arbete med stipendiefonden - Tack.
Ordens Arkivarie har lagt ner ett omfattande arbete med vårt arkiv som nu
verkligen kan kallas arkiv och har på eget initiativ bidragit med vissa sysslor
gällande vårt bibliotek. Tack broder Kjell-Arne.
Svensk Druidtidning vårt ”flaggskepp” gällande marknadsföring under ledning av
chefredaktör Göran Lindgren och hans redaktion är något vi verkligen kan vara
stolta över.

Medlemsutvecklingen har under perioden inte varit vad vi hade hoppats på.
Vid Rm2009 var vi 4 948 brr och när jag studerade nätmatrikeln häromdagen var vi 4 967 brr, visserligen, en blygsam ökning med 19 brr, men vi
hade kanske förhoppning om mer. Intagningen av nya bröder är relativt
bra, men avgångarna är av vissa orsaker alldeles för stora.

Jag vill även rikta ett stort tack till våra revisorer som varit ett stort stöd inte
minst för vår RSSkm.
Understödsföreningen fungerar på ett utmärkt sätt. Tack till ordförande,
kassör och övrig styrelse för gott arbete.

Finland har väl heller inte utvecklats enligt den handlingsplan som lämnades till förra Rm, men den nya ämbetsmannakåren har som målsättning att
kunna bilda en ny loge hösten 2014. Lycka till!.

IGLD hade sin världskongress i Köpenhamn, Danmark 2012 där vi var representerade med delegater. SGLD har sina möten en gång per år och 2013
skall vi vara i Sverige med logen Wirdar i Ljungby som värd. Vi har även varit
i Sverige 2010 då logen Carnac i Helsingborg som värd.

Jag vill här tacka alla bröder i Grundloger och Storloger för det arbete som nedlägges och hoppas att Ni ej förtröttas i rekryteringsarbetet för Ordens utbredning
och att finna aktiviteter för aktiv brödravård att minska våra avgångar.

Jag vill avsluta min ämbetsberättelse med att tacka RSOÄ samt medämbetsmän som lagt ner ett stort arbete till stöd och stor nytta för mig samt inte
minst för den trevliga gemenskapen. Jag tackar även ämbetsmän i SL och
GL för oegennyttigt arbete samt alla bröder i vår Orden för trevligt bemötande då vi träffas.

Inom Ordensledningen är det RSMÄ som är ansvarig för Ordens utbredning och
han har verkligen aktiverat SMÄ:ar på ett förtjänstfullt sätt. Han har dessutom
startat ett nätverk för yngre bröder och var huvudansvarig för den utbildningskonferensen vi hade med delar av SL-ämbetsmännen i Linköping 2010. RSMÄ
har även varit sammankallande i den marknadskommitté som tillsats med ledamöterna Bo-Gunnar Ledin senare ersatts med Lars Grefmar, Göran Lindgren
samt Rolf Mattsson med Sigurd Lövmo som adjungerad i ekonomiska frågor.

Jag överlämnar denna ämbetsberättelse till Riksmötet.
Köping i juli 2013

Kommittén har nerlagt ett engagerat arbete med marknadföringsfrågor såsom
annonsering, utveckling av våra accessoarer samt sist men inte minst vår stipendiefond som genom ett förtjänstfullt arbete av i första hand Lars Grefmar

Björn Cederberg
RSÄÄ
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RIKSMÖTET
2013 i Lund

Text Caj Söderberg • Foto Göran Lindgren

Riksmötet inleddes på fredagseftermiddagen med att ett imponerande antal
Ordens-bröder inträdde i Lunden i Lund. Lokalen var magnifik med den
stora ekfonden kompletterad med stora verkliga ekgrenar som hängde
skyddande över RSÄÄ´s plats.

RSÄÄ Dag Wikman tackade för förtroendet och tackade särskilt arrangörer
och musikanter som gjort det 40:e Riksmötet till en sådan storartat arrangemang, något som vi alla kan hålla med om. Även om det ibland kan uppstå
lite mankemang i planeringen så är det något som de flesta av oss inte har en
aning om. Han menade också att eftersom vi bröder inte satt med manus i
händerna så såg vi heller inte vad de som ämbetsmän missade. Han riktade
också ett stort tack till br Björn Cederberg för det stöd han hade fått under de
gångna åren och att han var särskilt glad över att även fortsättningsvis vid behov kunna luta sig mot Björn genom att br Björn Cederberg nu blev RSOÄ.

Mycket vacker musik av brr Kjell Olsson piano och Milos Kalla violin inramade hela riksmötesritualen.
RSÄÄ Björn Cederberg inledde Riksmötet och hälsade alla bröder välkomna. Särskilt riktade han sig till RSÄÄ Flemming Ib Pedersen från Danmark
och RSÄÄ Kay Hagby från Norge.

Br Dag sade sig ha ambitionen att leda Orden vidare framåt med ytterligare
öppenhet och lyhördhet till synpunkter och kritik. Och han citerade att
”alla kan inte älska alla” men alla kan visa respekt för varandras åsikter. Vi
ska ge varandra positiv kritik samt vägleda varandra. Då får vi också kraft att
utveckla Orden. Han vill fokusera på brödravård, rekrytering och marknadsföring av Orden. Och det är vi alla bröder som är marknadsförare.
Därför, ”Uppträd bland dina medmänniskor så att du blir aktad av alla!”

Det lugn och den högtidliga atmosfär som präglade stämningen i lokalen
kan inte återges med ord, likväl måste det nämnas som en av de viktigaste
ingredienserna vid såna här sammankomster.
RSÄÄ ajournerade sedan mötet till lördagen där samtliga valberättiga skulle
ge sin syn på propositioner och motioner. Mer om detta på sidan 8 och 9.
På söndagen träffades vi åter i Lunden inför bl a ämbetsmannainstallationer och teckenutdelningar.

Slutligen betonade vår nye Ordenschef också att humorn måste vara en viktig del i det druidiska arbetet. Det kan man förstå när man har träffat br Dag
i olika sammanhang, Han är själv alltid positiv och glad. Vi får som druider,
med gamla ritualer med ålderdomligt språk, fördenskull inte vara trista och
humorlösa. Läs hela talet på sidan 2.

Förre RSÄÄ Björn Cederberg överlämnade ceremoniellt sin kappa, tunika
och regalier till sin valda efterträdare RSÄÄ Dag Wikman. Likaledes utfördes
motsvarande ceremoni med samtliga nya ämbetsmän. Förre RSOÄ SvenHolger Johansson lämnade sitt ämbete till Björn Cederberg som iklädde sig
hans kappa.

I avslutningsritualen delade ämbetsmännen ut gröna kvistar till samtliga
bröder i Lunden varefter RSM bar in den ”nya” elden och varje SÄÄ fick var
och en sin eld tilldelad för att föra ut till landets grundloger.

Ordens Hederstecken förlänades Sven-Holger Johansson, Björn Cederberg,
Sigurd Lövmo, Ib Arberg och Göran Lundgren. Till det fick var och en även
motta ett kalligrafiskt mycket vackert diplom.

Detta var i sanning en minnesvärd högtid. Nu önskar vi RSÄÄ Dag Wikman och
hans ämbetsmannakår all framgång med Ordensarbetet de kommande åren.

Samtliga avgående riksstorlogeämbetsmän erhöll därefter exregalier för de
ämbeten de hade haft. Förre RSOÄ Sven-Holger Johansson fick dessutom
motta ett diplom ur RSÄÄ Dag Wikmans hand.
Under den vackra ceremonin ljöd behaglig och stilla musik från dagens
musiker. Det var verkligen njutbart.

Vår nya Ordensledning: Sittande från vänster RSOÄ Björn Cederberg,
RSÄÄ Dag Wikman, RSMÄ Anders Eriksson. Stående från vänster
RSBibl Gunnar Persson, RSSkr Bertil Svensson, RSSkm Lars Kardfall,
RSV Rolf Matttsson samt RSM Dan Bergeld

Hedersdruiderna Björn Cederberg, Göran Lundgren,
Sven-Holger Johansson, Sigurd Lövmo och Ib Arberg
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RIKSMÖTETS Minge
Text Bertil Carlsson, foto Ingemar Granelli, Jan-Erik Eriksson och Göran Lindgren

Riksmötets mingel borde ju vara första tillfället
då alla möts, men efter öppnandet av Riksmötet
och dess parentation kunde en allvarlig underton anas bland glada återseenden och bullrande
skratt. Vi kan märka att åldrandet sakta smyger
sig på oss och vi har dessutom blivit påminda av

att flera av oss inte finns längre. Den reservationslösa glädjen var i viss mån illusorisk.

runda borden, där vi satt åtta om åtta, i väntan på
måltiden.

Själva minglandet var också illusoriskt. Den stora
ljusgården i Scandic Stars Hotell nyttjades bara
sparsamt. Inga bålskålar med tilltugg, utan rätt
omgående samlades vi alla i matsalen bland de

Där blev vi bjudna på den stora illusionen! David
Persson, en ung magiker, gick runt bland borden
och trollband publiken. Spelkort dök upp och
försvann i den takt som han bestämde. Det
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elkväll

fanns, till synes, inga begränsningar för vad han
kunde åstadkomma med en kortlek. Vi blev fullständigt bortkollrade av hans ord och skämt.
Så var det dags för måltiden. Vi kunde lika gärna
suttit på Spångens Wärdshus! Här fanns allt! Sillar
av flera sorter liksom lax. Småvarmt med Janssons
och prinskorvar. Delikatessgurkor som inte fått
växa sig stora. Ostar och ”äggekaka”. Mycket skånskinspirerat och mycket gott! Det enda som inte
fanns var en fläskstek som många sökte men som
inte fanns, vilket var helt ovidkommande då det
som fanns var mer än det som behövdes för att
skänka oss en angenäm mättnad. Vi är ju inte som
korna födda med mer än en mage.
Då måltiden närmade sig slutet var det dags för
nästa trolleri. Bosse Wickström, musikalisk entertainer, föll in i det allmänna sorlet. Ett knapptryck och hela slagverket skapades, ett annat gav
både piano och gitarr och ett tredje tryck kunde
förvandla rösten till allt från Cacka Israelsson till
Christer Sjögren och då hade Little Gerhard passerats någonstans i mitten. Bosse var fenomenal
på potpurrier. Han kunde starta med en gammal
slagdänga och gå i mål tre minuter senare efter
femton delstycken, utan att man anat skarvarna!
Matsalen hade inte stor yta för dans, men visst
var det några som var upp på golvet i alla fall.
En lång dag når sitt slut och allt eftersom tystnar
sorl och skratt och vi kan återgå till våra rum för
stärkande sömn efter en trevlig afton.
Visst är det egendomligt det här med det smygande och successiva åldrandet. Att det bara
drabbar somliga. Jag tycker jag har samma ansikte som betraktar mig i spegeln varje morgon,
men det är väl bara ytterligare en illusion!
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RIKSMÖTET

förhandlingarna

Text Henrik Enander, foto Ingemar Granelli och Göran Lindgren

lycka till med Riksmötet.

Efter sammanlagt åtta
timmars förhandlingar
vid det fyrtionde Riks-mötet fattades en rad visa
beslut till gagn för vår Orden. Förhandlingarna
leddes klokt och intelligent av ROÄ Bo-Gunnar
Ledin med ROÄ Lars Grefmar som bisittare.
Mötet bevistades av tvenne RSÄÄ, Kay Hagby från
Norge och RSÄÄ Flemming Ib Pedersen från
Danmark som också passade på att önska oss

yrkade avslag. Med stor majoritet beslöt Riksmötet enligt förslaget och installation av de två nya storlogerna 2016.
Ordensledningen föreslog att åldern för avgiftsbefrielse höjes från 80 till 85 år
fr o m 2015-01-01. Härtill förelåg två motioner från Stella Polaris i samma
ärende. RSSkm Sigurd Lövmo redovisade att redan år 2016 beräknades 10%
av bröderna vara 80 år eller äldre och att detta hade betydande negativa ekonomiska konsekvenser samt yrkade bifall. TjOÄ i Neptunus Leif Stjärnberg
ansåg att avgiftsbefrielse på grund av åldersskäl var en förlegad och otidsenlig
företeelse och yrkade att regeln helt skulle slopas, dock utan retroaktiv verkan. TjOÄ Richard Åström, Stella Polaris, yrkade bifall till logens båda motioner. Något överraskande drog RSÄÄ Björn Cederberg här tillbaka Ordensledningens förslag till förmån för Stjärnbergs yrkande. Med stor majoritet
beslöt Riksmötet att avskaffa regeln om avgiftsbefrielse på grund av åldersskäl men utan någon retroaktiv verkan, d v s bröder som idag fyllt 80 år förblir avgiftsbefriade. Beslutet gäller från och med januari 2014.

Det var egentligen bara två ärenden som vållade en begränsad debatt, den om
delning av en storloge och den om avgiftsbefrielse.
Ordensledningen föreslog att SL Östanland skulle delas i två SL, den ena omfattande grundlogerna Merlin, Ossian, Allbota och Värend och den andra
Avalon, Stonehenge, Wirdar och Teutates. RSMÄ Dag Wikman redogjorde för
det omfattande och ingående arbete som föregått förslaget och ROÄ Ove
Finnhult påpekade att det i Östanland, den f n största SL i vår Orden, inte går
att genomföra varken det praktiska eller rituella arbetet på ett värdigt sätt. SÄÄ
Per Larsen ansåg att det saknats fullödig information om förslaget i GL, själv
hade han skrivit en konsekvens- och riskanalys som väckt vissa känslor. Alla
tre, liksom ROÄ Ib Arberg, yrkade bifall till förslaget. TjOÄ Hans Eric Svensson
i Värend underströk att två tredjedelar av bröderna i Östanland var emot en
delning och han oroades av den ökade kostnaden för att driva två SL samt

Vidare godkände Riksmötet RSÄÄ;s ämbetsredogörelse och biföll Ordensledningens förslag om att antalet hederstecken för varje riksmötesperiod utökas från fyra till sex, en paragraf som förklarades omedelbart justerad, samt att
grund- och storloger skall vara anslutna till OGMA-systemet senast 2013-12-31.
Riksmötet biföll också ROÄ Ib Arbergs motion om att det till kommande riksmöten bifogas en detaljerad balans- och resultaträkning för den senaste fyraårsperioden, OÄ Donald Wedels motion om att ordet “lösenord” skall ersättas
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med ordet “lösen”, ROÄ Jan Peterzéns motion om att SÄÄ skall ikläda sig eklövskrans när han lämnar sin ämbetsplats, Östanlands motion om att
StorOrganist klassificeras som fullvärdig Storlogeämbetsman, Sunnanlands
motion om att Understödsföreningen representeras av ett ombud vid riksmöten, Stella Polaris motion om att grundlogerna må besluta om års- eller halvårsavgift i stället för kvartalsavgift samt Wirdars motion om att tillvarata erfarenhet, kunskap och kompetens. Halörs motion om lösen i förenklad
Druidstämma liksom motionen om ändring av Yv:s och Iv:s agerande i Euritualen överlämnades till Ritualutskottet för beaktande.
På närmast löpande band avslogs så motioner om ny indelning av SL-områden,
kortare ämbetsperioder i SL, att marskalken bär vita handskar till högtidsdräkt,
kortare ritual vid druidstämmor, att HB räknas som ämbetsmän och får tillgodoräkna sig tjänsteperioder, att arkivarier, organister och logevärdar räknas
som fullvärdiga ämbetsmän, att TjOÄ, SOÄ och RSOÄ skall kunna tilldelas exregalier, att införa ett OÄ-märke, att avveckla den tryckta matrikeln, att varje GL
skall bidra med minst 50:- per broder till stipendiefonden samt att denna byter
namn till Druid-Ordens Prostata Cancerforsknings Fond.
Enhälligt beslöt så Riksmötet att till Ordensledning 2013-2017 välja RSÄÄ Dag
Wikman, Merkur, RSMÄ Anders Eriksson, Hesperus, RSSkr Bertil Svensson,
Lir, RSSkm Lars Kardfall, Thesevs, RSM Dan Bergeld, Aquila, RSV Rolf
Mattsson, Merlin, RSBibl Gunnar Persson, Derva, OArk Lars-Åke Sevborn,
Wales samt som RSOÄ Björn Cederberg, Henry Hurle.
Enligt Förtroendeutskottets förslag valdes lika enhälligt ledamöterna i
Revisions-utskottet, Lagutskottet, Ritualutskottet samt representanter i
IGLD och Under-stödsföreningen. Alla namnen presenterades på sidan
16 i maj numret av Svensk Druid-Tidning
Enligt Förtroendeutskottets förslag beslöts likaså enhälligt att med DruidOrdens Hederstecken hedra ROÄ Björn Cederberg, Henry Hurle, SvenHolger Johansson, Wirdar, Sigurd Lövmo, Neptunus, Ib Arberg, Taliesin,
samt Göran Lundgren, Mimer.
Vid förhandlingarnas avslutande redovisade arbetsgrupper för
Välgörenhet respektive Brödravård tankar och idéer för framtiden som
utgångspunkter för fortsatt arbete med dessa frågor.
Nästa Riksmöte 2017 äger rum i Linköping, enligt uppgift denna gång
dock utan kyckling som genomgående huvudrätt.
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Stipendieutdelningen
i Lunds Domkyrka
Text Bertil Carlsson, foto Ingemar Granelli och Göran Lindgren
På ”kyrkbacken” mottogs vi av The Griffin Pipes and
Drums. Ensemblen måtte ha drabbats av manfall, eftersom inga trummor fanns med, men tre säckpipor kan
skapa stor musik. I värmeböljan som rådde var det obegripligt att den nästan hyperventilerande unga kvinnan
inte svimmade i sina ansträngningar att förse sitt instrument med luft. Det är så passande med den engelska
musiken som ger en antydan om Ordens rötter.
Inne i kyrkan bjöds mer musik. The Griffin Pipes spelade Cullen Bay innan konferencieren Per-Arne
Meijgren hälsade välkommen.
”Så glimmande var aldrig kyrkan”, hade domkyrkokaplanen Lena Sjöstrand kunnat säga, med 250 frackar i olika
utsmyckningsgrader, men i stället gav hon oss ett varmt
välkomnande och en kort historik om kyrkan, särskilt
om martyren Laurentius som står som en av kyrkans
symboler, humorns och de fattigas beskyddare. Det bör
framhållas att det inte var enbart frackar som prydde kyrkorummet, utan här fanns nästan lika många kvinnor i
underbara festkreationer. Att tyger kan skimra så i alla
färger, ibland många färger i samma klänning!
Mer musik och sång. Carry Persson, basbaryton, framförde Land du välsignade innan vi gick över till det
mest storslagna.
ROÄ Lars Grefmar och RSÄÄ Björn Cederberg överlämnade stipendier till Jonas Hugosson och Pernilla
Wikström för deras forskning i prostatacancer. Vackra
tal. Först motiveringarna, men de ödmjuka och välformulerade tacktalen gav oss alla en känsla av att vi funnit
mottagare av högsta halt. Det är svårt att hinna fatta
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vidden och djupet av den forskning som bedrivs, men samtidigt känns det skönt
att förstå att forskningen hela tiden kämpar mot sjukdomen och även finslipar de
instrument som kan vara till läkarnas hjälp i kampen. En tidig diagnostik och
träffsäker bearbetning av provresultat kan ge patienterna goda prognoser att komma över sjukdomen.
Man kan gott säga att hela högtidssammankomsten kunde ske i linje med den
devis som Per-Arne Meijgren så träffande uttryckte: Tänd hellre ett ljus än förbanna mörkret!
Efter prisutdelningen följde mer sång och musik. Tenoren Joachim Bäckström
sällade sig till basbarytonen och framförde duetter ur Don Carlos och Pärlfiskarna.
Deras position på domkyrkans läktare gav en underbar musikupplevelse.
I kyrkor brukar man vara sparsam med applåder, men Bäckström/Persson rev
alla hinder för att uttrycka den tacksamhet vi hade anledning att känna efter sångnumren. Varma applåder och därefter kunde vi vandra ut i värmen och ljuset med
the Griffin Pipes då de som pampig avslutning framförde Scotland the Brave.
Inga ögon var helt torra!
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BANKETTE
Text Göran Lindgren, foto Ingemar Granelli & Göran Lindgren

Druid-Ordens tillställningar brukar vara lite utöver
det vanliga. När det, vart fjärde år är dags för
Riksmöte, måste det bara bli välarrangerat, superbt
och grandiost. Och det blev det! Ett Skåne och Lund
visade upp sig sin soligaste och varmaste sida. Jag
tror att det sattes värmerekord, över 30 grader.
Lördagens arrangemang startade med stipendieutdelningen i Lunds domkyrka och dit blev vi
transporterade med bussar som hade fungerande
AC-anläggningar och tur var det. Åter på Scandic
Hotel Stars och mingel njöt vi av den mousserande och läskande välkomstdrinken. Stora plakat
förkunnade vid vilket bord du skulle sitta.
Färgprakten på damernas klänningar med tillhörande gnistrande smycken var som en sommaräng
och kontrasterade vackert mot brödernas svarta
frackar med tecken och glimmande medaljer. I
vimlet kunde vi se stipendiaterna njuta av den
svalkande drycken. Många var också framme
och gratulerade till stipendierna.
Bankettsalen var vackert dukad - allt för att de 352
gästerna skulle få en minnesrik afton. Toastmastern,
René Lindelöf såg till att de som önskade säga något
under middagen fick göra detta.
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Talen startade med att RSÄÄ Björn Cederberg hälsade alla varmt välkomna till kvällens festligheter. Talet
till Fosterlandet hölls av Ivar Clementz Unisont sjöng
vi nationalsången som efterföljdes av broder Carry
Persson som sjöng Sverige ackompanjerad av Per
Engström. Vår gästande broder från Norge, Kay Hagby
tackade för den alldeles förträfflig måltiden. Förutom
dessa tal, som av tradition alltid hålls när vi träffas,
blev det även talet till kvinnan, mannen och Orden.
Tal med tänkvärda innehåll och humor som du kan
läsa i sin helhet på sidan 14.
Som sig bör under en bankett serverades det en magnifik måltid, bestående av Röktlax med pepparrotskräm, långtidsbakad kalvytterfilé samt chokladcylinder
fylld med mousse av mörk choklad. Mums. Allt nedsköljt med utvalda viner i färgerna vitt och rött.
Under kvällen kunde vi njuta skönsång, av Carry
Persson med hustru Petra, från operans och
operetternas värld.
För att ytterligare höja den redan goda stämningen hade arrangörerna placerat ut silvriga paket vid
damernas platser vilket gav stilpoäng!
RSÄÄ Björn Cederberg tackade vår avgående kanslist,
Kerstin Thörngren med blommor och paket. Kerstin
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EN

höll ett välformulerat tal där hon tackade för de år
hon fått möjligheten att bli ompysslad och pyssla om
5.000 gentlemän. Vi önskar alla Kerstin lycka till, nu
som fullfjädrad pensionär.
Kvällen fortsatt på samma gemytliga sätt som den
startade. Samtalsämnen runt bordet skiftade allt eftersom kvällen fortskred. När sedan kaffet och avecen
var urdrucken spelade Milles Orkester upp till dans.

Smycke till
alla
damerna
Design: Ulla-Kersti Carlsson

Timmen började bli sen, dagarna hade varit
långa, tröttheten gjorde sig påmind och vetskapen att en ny dag randades, drog hustru Karin
och jag oss sakta tillbaka.
Det har sagts och det har skrivits många gånger
- det var ett helt fantastiskt arrangemang som
Storlogen Sunnanland rodde i hamn! Tack!
Redaktionen har blivit ombedd, att tacka för
de vackra smycken som låg vid varje dams kuvert på lördagens bankett.
Det är fantastiskt av Ulla-Kersti att formge 151
unika halssmycken till detta tillfälle.
Ett stort tack till arrangörerna från deltagande damer.
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Talet till Orden
av Bo-Gunnar Ledin

Talet till mannen
av Viveka Hansson

Ikväll har det blivit min tur. Jag darrar, skälver
och rodnar lite inför uppgiften, men det är inte av
rädsla jag gör allt detta utan av hänförelse.

Talet till kvinnan
av Pär Larsen

Det här blir inte ”Talet till kvinnan” utan ”Talet till
kvinnorna”. Ni är nämligen många. 4.785.642 i det
här landet för att vara mer exakt. I Lunds kommun
bor 56.760 kvinnor och i kväll är 154 av de allra

Nr 6 augusti 2013
Den som blir medlem i en loge inom Druid- Orden,
blir invigd som vi säger, kommer att uppleva mycket som är annorlunda, främmande och kravfyllt,
men även utvecklande, personlighetsdanande och
tänkvärt. Ordens pedagogiska tanke är att kunskaper och insikter skall gro och utvecklas allt eftersom
i en atmosfär av broderskap.
Man kan ha många olika skäl till att bli medlem,
men faktum är att man med åren utvecklas som
människa. Man lär sig lite mer om sig själv, men också om sina medmänniskor.
Orden bildades 1781 och finns i Sverige sedan
1904. Trots sin ålder, är Druid-Orden ett modernt Ordenssamfund. Vi är moderna människor
som tycker att vår Ordens ideal är värda att se upp
till och försöka efterleva.
Vilka är då de idealen? Och har de någon betydelse
för människor av idag? Att de har betydelse speglas
bl a av det faktum att närmare 5000 bröder i 70 loger , spridda över hela landet, tycker det är värt att
betala rätt höga avgifter för att delta i Ordens

verksamhet. Och idealen då? Att ta hand om och
hjälpa varandra och våra efterlevande, att sträva efter fred mellan människor, att leva sant och ärligt
och vara en god samhällsmedlem, att söka vara föredömen för andra och att leva i vänskap med andra och att utveckla sin medmänsklighet. Är det
viktiga ideal?
Ja, vi är många som tycker det! Jag tror att vår globaliserade värld, som samtidigt är rätt splittrad
och stundtals kaotisk, behöver människor som
omfattar dessa ideal som något att sträva efter, se
upp till och försöka efterleva. Allt för att försöka bli
en bra medmänniska!
Jag tror att våra ideal behövs - nu mer än någon sin
tidigare!
Att närma människor till varandra - att närma
hjärta till hjärta som Nils Ferlin skrev - att komma till insikt om att vi är olika, men ändå lika,
att se att vi alla behöver varandra, är viktiga uppgifter för bröderna i vår Orden.
Också den gemenskap och sociala samvaro som

Hänförelse väcker ni av det manliga könet hos
mig. För er skull står jag här ikväll, mitt tal går till
mannen, skapelsens nummer ett.
Ni män har så många bra egenskaper att det hade
tagit hela kvällen att stå här och prata om er, så jag
tänker bara ta upp något av det bästa ni har.
Ni är ju bäst, intelligenta, ordentliga, givmilda
och älskvärda. Det finns ett gammalt svenskt
ordspråk om er män som lyder så här: ”Han vet
inte allting, men han vet allting bäst.”
Ja, kära män, för oss kvinnor är det bara att kapitulera, för ni är ju helt enkelt bäst på allt. På att
vara sjuka. Det finns ingen som är så sjuk, som
en genomförkyld man med lite feber och vi kvinnor ska tala om att föda barn….
Vi beundrar er och älskar er för det.
Ni är också så intelligenta. Ni vet allt om politik,
ekonomi, aktuella nyheter, sport, filmutbud
mm. Det är tack vare att ni är så otroligt skickliga
på att zappa mellan kanalerna med

fjärrkontrollen varje dag så att ni kan få all den
information som kanalerna ger samtidigt.
Vi beundrar er och älskar er för det.
Sen är ni så ordentliga. En sak i taget. Ni börjar inte
på en ny sak förrän den första är avslutad. Därför
blir det så bra när ni renoverar huset eller gör vid
trädgården. Det blir snabbt snyggt eller rättar sagt
det blir snyggt och bra och ni njuter när allt är klart
och vet att det tar tid innan ni startar nästa projekt.
Men det att karlar bara kan göra en sak i taget är
kanske en skröna för eftersom ni är så lättlärda så
finns det hopp. Jag har varit gift i över trettio år
och min man kan faktiskt göra tre saker samtidigt
nu: han kan gå, svära och bära ut soppåsen. Det
ni! Så systrar misströsta inte, män kan lära sig.
Vi beundrar er och älskar er för det.
Till sist så är ni givmilda och älskvärda. Ni är väldigt
givmilda, t.ex. vid födelsedagar, julafton, namnsdagar och jag vet inte vad jag har gjort, för jag får presenter även på Morsdagen. Oftast får jag en

vackraste och trevligaste kvinnorna man kan uppbringa samlade här på RM 2013 i Lund.
Vem är hon då, kvinnan?
För att bli ledd på min strävan att kunna ge en adekvat
beskrivning av kvinnan så måste man fråga sig: Vad är
en kvinna? I min jakt på svaret konsulterade jag Nätet.
På en sajt stod att läsa: kvinna vuxen person av honkön. Tack internet för denna heltäckande beskrivning.
Enligt statistiken, är ni kvinnor i genomsnitt, 165 cm
långa och väger 68 kilo. Äter 15,7 kg godis och 13,4 kg
konditorivaror om året och sköljer ner detta med 25
liter vin och ca 3 liter starksprit. Jag hoppas att ni njuter av kvällens goda drycker.
Vad skulle vi män göra utan er? Ja, det är ju en s k retorisk fråga och minst sagt svår att svara på. Vi behöver ju i alla fall någon som föder våra barn och som
lägger upp våra byxor, när vi köpt dem för långa. Det
senare går visserligen att fixa med häftpistol, men då
är det lätt att byxorna rostar i tvätten.
Om vi inte hade er, så hade vi inte heller några svärmödrar som talade om för oss hur man sköter hus

och hem och tillvaron i stort. Och då skulle livet bli
mycket tråkigare.
Men ibland är ni lite svåra att förstå sig på. Ja, lite
och lite. Understundom är ni rent obegripliga.
Som menar ja, när ni säger nej och tvärtom. Vi
män har det inte alltid så lätt att vara er till lags.
Ni vill att vi män ska vara uppriktiga och ärliga och
det försöker vi vara, men vad svarar man t ex när
kvinnan plötsligt ställer frågan till sin man, typ:
”Tycker du jag har gått upp i vikt?” Ska man då
vara ärlig och säga som det är: ”Ja, några kilo har
nog landat runt höfterna den sista månaden,
men det fixar du lätt med Work out pass varje
kväll.” Som tack för att man är så ärlig så blir det
nog lite tyst vid matbordet den dagen.
Det lär vara så att kvinnan kemiskt består av 75 % vatten. Det skulle då betyda att hon har samma innehåll
som ett glas Findus blandsaft av jordgubbstyp, vilket jag
tycker är en mycket orättvis jämförelse. Skall man jämföra kvinnan med en dryck får det absolut bli champagne. Men då ska man nog välja en söt variant före

14

Nr 6 augusti 2013

Svensk Druid-Tidning

den torra alltså en Sec eller till och med en Demi
Sec.
Nej, ni kvinnor spelar en mycket stor roll i våra liv,
i männens liv. Ni är navet, runt vilket hela tillvaron
snurrar och vi vore inte mycket till män utan er.
Med hänsyn till vad jag sagt vill jag villigt erkänna att
Ni våra kära damer är fantastiska, som trots Er totala
överlägsenhet, ändå ställer upp helhjärtat för oss
män, som i realiteten representerar det svaga könet.
Till leda har vi ju hört att Bakom varje framgångsrik
man står en förvånad kvinna. Om Ni gör det av medömkan eller något annat vet jag inte, förhoppningsvis
är det av kärlek, men ett vet jag och det är att Ni i kväll
är värda allas vår hyllning.
Och nu mina bröder ber jag Er att Ni ställer Er
upp, se Er omkring, känner Ni att nu kommer
alla känslorna på en och samma gång!
Så utbringar vi en skål för kvinnan och våra närvarande damer och unisont: Tack alla kvinnor för att
ni finns, Vi älskar Er!

De rätta svaren och vinnarna
Fråga 1
Fråga 2
Fråga 3
Fråga 4
Fråga 5

Slaget vid Poltava var
Hur mång bor i Lund?
När Lund grundades
SDT kommer inte ut i
Motorvägen mellan Malmö
Lund invigdes
Fråga 6 Prod. kostnade för ett ex av SDT
Fråga 7 Morokulien uppfanns av
Fråga 8 Hur många mullbärsträd
blev planterade?
Fråga 9 Vad kallas för hökeri
Fråga 10 Vem lät uppföra stavkyrkan i trå?
Fråga 11 Vart skulle skåningarna
deporteras?
Fråga 12 Hur många SDT är
producerade i A4-formatet?
Antalet snäpptior i glasburken var 58

x
1
1
x

1709
83.000
990
juni juli

x 1953
2 10.20
2 Bertil Perrolf
2 50.000
1 speceriaffär
2 Sven Tveskägg
1 Baltikum
2 80

Vinnarna:
11 rätt Gunnar Ek, Henry Hurle
Vinst: Väska, pikétröja och keps
10 rätt Karl-Erik Andersson, Merlin
10 rätt Urban Engström, Arcturus
10 rätt Bengt Ohlsson, Karlavagnen
10 rätt Magnus Hultén, Amici
Vinst: Ordensslipsen i valfri färg
Skicka ett mail till, kansliet@druidorden.org,
meddela kulör på slips och storlek på pikétröjan så
kommer vinsten som ett brev på posten.
De som svarade på frågan utom tävlan får vänta med sina vinster till nästa Riksmöte i Linköping 2017.
Vad vi ville ha svar på var antalet bröder vi är i Orden 2017 - inte
hur många bröder som är med vid Riksmötet!
Vill du vara med och gissa? Skicka gissningen till:

sdt@druidorden.org
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Glöm inte STIPENDIEFONDEN

överraskningspresent med en weekend för oss två
till Paris eller Rom, jag har faktiskt aldrig fått en
weekend för två till Ullared, det är ju synd. När vi
kvinnor träffade våra män lovade ni oss guld och
gröna skogar. Ja, smaragder, diamanter, guld och
silver men egentligen vill ni se oss i bara
mässingen.
Tänk sen alla fredagar när ni kommer hem från
jobbet med famnen full av röda rosor och chokladpraliner, så inget snack om att ni inte är givmilda och älskvärda.
Vi beundrar er och älskar er för det.
Ni som nu känner igen er vill ni resa er, nej vänta
jag säger så här: Ni som har en man, gosse, karl,
kille, pappa, herre, pilt, gubbe, slyngel eller toffel.
Vill ni resa er och utbringa en skål för mannen
som vi beundrar och älskar: Tack för att ni finns

Tipstävlingen

Bg 782-1911 Skriv ”Stipendiefonden” på talongen

vår Orden bjuder, är betydelsefull. Den är viktig för
en bättre förståelse för varandra, den bygger broar
mellan människor och skapar nya vänskapsband.
Är det något jag insett under mina år som druidbroder, så är det att man får många nya vänner
genom att vara med i Orden. Detta att få nya bekantskaper, att få nya vänner, är också en viktig
grund för att bättre förstå sina medmänniskor.
Förståelsen för varandra är grunden till fred
mellan folken eller som filosofen Max Tau sagt:
”Vänskap känner inga landgränser, därför är den
också den enda riktigt sanna fredsskaparen”.
Mina vänner bankettdeltagare - idealen behövs Druid-Orden behövs - nu och i framtiden!
Jag vill att Ni alla förenar er med mig i en gemensam skål.
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Golfmästerskapet 2013
Text, Johnny S Andersson, foto Rolf Svensson och Johnny S Andersson
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Årets Riksmästerskap i golf spelades på Bokskogens Golfklubb, gamla banan, som är belägen strax öster om
Malmö ett litet stycke väg ifrån Torups slott vid vägen mellan Torup och Skabersjö. Riksmästerskapet spelades i anslutning till vårt Riksmöte som arrangerades i Lund. Onsdagen den 31 augusti, dagen före tävlingen,
var det ”inspelningsdag” där vi fick känna på Bokskogens ”gamla banas” svårigheter. Svårigheterna bestod
dels av att banan spelades ganska lång, mycket vatten och tuffa ondolerade snabba greener.
Efter inspelningsronden var det dags för kvällens golfmingling på Star Hotell där vi bjöds på ”Tex-MexBuffé. Golfgeneralen Ulf Liljegren med hustrun Liz hälsade oss välkomna till en kväll där vi inte skulle
prata golf utan bara äta och ha trevligt, men ända kom en del av pratet att bestå av hur skulle man ta sig
över ”tvåans” vatten in på green utan att få plikta minst ett slag. Kvällen flöt lugnt och stillsamt då vi alla
var spända inför morgondagens äventyr.
Under onsdagsnatten vräkte regnet men vid samlingen, kl. 08.15, på torsdagsmorgonen kom solen plötsligt
fram och förgyllda sedan hela dagen för oss golfare. Br Ulf Liljegren hälsade oss varmt välkomna till årets
Riksmästerskap i golf och hoppades att vi skulle få en trevlig runda på Bokskogens golfbana.
Kl 09.00 small startskottet och eftersom vi hade gemensam start så gav vi oss alla 87 startande, 70
herrar och 17 damer, iväg samtidigt med att försöka komma så långt som möjligt på vårt första hål.
Reglerna för att vinna Riksmästerskapet är väldigt enkla. Den som har slagit minst antal slag efter 18
hål är Riksmästare. Damerna spelade poängbogey medan herrarna spelade slaggolf.
Efter fem timmars spelande i den värmande solen visade det sig att Rolf Svensson ifrån logen Amici
hade bemästrat den svåra banan bäst och därmed blivit Riksmästare. Br Rolf har vanan inne då han
redan år 2002 blev Riksmästare på Sofiedahl i Malmö.
Efter tävlingen samlades alla vid golfrestaurangen där arrangörerna hade dukat upp ett prisbord som
man sällan skådat. Där var det inte bara vinnarna i de olika klasserna om fick pris utan i stort sett
halva startfältet fick något med sig hem.
Vinnarna i de olika klasserna blev:
Riksmästare 2013 med lägsta bruttoscore, Rolf Svensson
Lägsta nettoscore, Carry Persson
Vinnare i damklassen, Petra Persson
Bästa tremannalag, logen Guta med Björn Orleifsson, Ronny Hjorter , Peter Yttergren
Vinnare longdriving, Carsten Moll
Vinnare longdriving, Ewa Carlsson
Vinnare närmast hål Gert Thuresson
En extra eloge ges till familjen Persson, Carry och Petra som gjorde storslam genom att båda lyckades
vinna var sin klass.
Jag vill ifrån oss alla som deltog i Golfmästerskapet tacka hjärntrusten för deras fantastiska arrangemang. De som gjorde detta Riksmästerskap till en succé var Ulf Liljegren,
Thommy Gransten, Rolf Svensson samt Liz Liljegren. Men jag vill nog ge fru Liz,
som med sitt golfkunnande, tidigare arbetat på en golfklubb, ett extra erkännande
då det nog var hon som var den verkliga hjärnan bakom det hela.

Ett journalistscoop: nästa års Riksmästerskap kommer att
spelas på Gotland och Gumbalde GK:s golfbana. Speldagar,
29/5-30/5 2014, obs tiden!
Liz Liljegren
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Druidernas utflykter
Text: Liz Liljegren och Ann-Charlotte Söderling, foto Rolf Svensson m.fl

Vid Riksmötet arrangerades, med hjälp av systrar från Birgitta-Logen Afrodite i Trelleborg, utflykter runt
om i Skåne.

FREDAGEN

Under fredagens förmiddag gjordes ett trevligt och givande besök i Lunds Domkyrka. Domkyrkans
guide Melissa kunde på ett fängslande sätt berätta om Lunds domkyrka och dess historia. Vi fick lära
oss vad det enda i Sverige bevarade astronomiska uret visar med både månfaser, stjärnbilder, datum
och tid. Nere i kryptan gjorde vi oss bekanta med den berömde ”Jätten Finn”, sagan om jätten som
byggde domkyrkan. Efter besöket blev det en vandring genom Lundagård till vårt mål på Kulturens
restaurang där vi åt vi en god lunch i skuggan av träd och parasoller. På eftermiddagen var det besök
på Kulturen, i Botaniska trädgården och Skissernas Museum.
En trevlig guide och en lärorik rundvandring bland museets byggnader blev till en härlig upplevelse. Den
gruppen som gjorde besök i Botaniska trädgården fick uppleva fantastiska växter i både växthus och utomhus. Eftermiddagen avslutades med en blockflöjtskonsert utomhus vid växthusdammen. Att sitta i skuggan och under en timme få njuta av skön musik spelad av fem ungdomar från Lunds kulturskola i underbar miljö, var njutbart. På Skissernas museum fick vi uppleva skön konst. Väl värt besöket.
Hela dagen bjöd på härligt sommarväder med temperaturer upp till 31 grader. Reseledare under fredagen var Liz Liljegren, Ewa-Christine Hermansson, Viveka Hansson och Ann-Charlotte Söderling. Alla
fyra systrar i Birgitta-Logen Afrodite, Trelleborg.

LÖRDAGEN

På lördagen arrangerades två bussutflykter. En till Hallongården vid Bodarp utanför Trelleborg och en
slottstur till Östarp. Turen till Hallongården gick genom det skånska landskapet och genom bokskogar
till första målet Hallongården. Här fick vi en trevlig guidning i hallonodling, sparrisodling och blåbärsodling. Hallongården är känt från TV programmet ”Sveriges skönaste gårdar” med Tina Nordström.
Hallongården vann första pris med sin hallonsås med stjärnanis. Efter guidningen och shopping i gårdens
butik gick turen vidare genom Trelleborg, Sveriges sydligaste stad till Sveriges sydligaste udde Smygehuk. Vi
gick ner till den sydligaste spetsen och några vågade sig ner och känna på Östersjöns vatten.
Efter en vandring i Smygehuk var det åter samling vid bussen. Här var då uppdukat med småflaskor
Champagne, väl kyld i chaufförens specialkylskåp. När vi packade bussen på fredagen upptäckte vi att det
inte fanns någon kyl men har man en chaufför som inte är rådlös löser sig allt. Han ordnade en plastlåda
fylld med is från Star Hotell och placerade drickat där. Att se alla dessa små flaskor guppa omkring bland
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isen såg riktigt trevligt ut. En glad överraskning som blev
mycket uppskattad.
Turen gick vidare till Anderslöv där vi på Gästis åt en
god lax med apelsinsås och drack kaffe med en liten
kaka. Mätta och glada äntrade vi bussen och färden
gick vidare via Börringe kloster, Hyby kyrka och Dalby
kyrka tillbaka till Star hotell.
Östarpsturen gick i Skånska slott och Herrgårdas tecken,
som började med en bussfärd ut på Lundaslätten mot
Eslöv. Vi stannade till vid Trollenäs slott, som har en
vacker slottsbyggnad, innan vi kom fram till Ellinge slott.
Här möttes vi av slottsherren, Mikael Wehtje själv, som
berättade om slottets tillkomst och f.d. ägare innan vi
fick en rundvandring i slottet. Ett uppskattat och trevligt
besök. Innan vi satte oss i bussen igen, delades det ut väl
kylda, små champagneflaskor, som en liten aperitif.
Turen gick sedan vidare till Harlösa kyrka, där vi kunde
beundra utsikten ut över den skånska naturen mot
Vombsjön och Romeleåsen.
Vidare mot Flyinge och över Revingehed, där vi till allas
glädje fick se flera storkar. På Östarps Gästgivaregård åt vi
en härlig Skånsk Äggakaka med stekt fläsk och lingon.
Vidare ner över Romeleåsen förbi Skönabäcks herrgård,
Brodda stuteri, för att vid Svaneholms slott ta en promenad i parken och för att ”hälsa” på reformatören Rutger
Macklean som sitter staty där. Färden avslutades med att
köra förbi Nils Holgersson på Akkagåsen, Börringe kloster, Svedala, Bökeberg med Yddingesjön, Hyby gård och
kyrka, samt den sista anhalten blev Dalby gamla stenkyrka, och tillbaka till hotellet i Lund.
Lördagens utflykt till Hallongården leddes av Liz
Liljegren och Viveka Hansson. Utflykten till Östarp leddes av Ann-Charlotte Söderling.
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Information
från IT-Gruppen

Du vet väl...

...att du kan komma åt en hel del intressant
information på vår hemsida om du loggar in
på de interna sidorna?
Det finns olika nivåer på vad man kommer åt genom sin inloggning.
Samtliga bröder har en gemensam inloggning, under vilken man bland annat kommer åt:
Samtliga bröders matrikelkort. • Alla logers arbetsordning (mötesdagar). • En del rapporter och underlag.
Ordenslag och Ordenscirkulär. • En del information om varje Grundloge. • Samt en hel del annat…
Din ÄÄ eller Skr kan informera dig om inloggningsuppgifter till denna nivå.
Ämbetsmän på samtliga nivåer har en gemensam inloggning där man förutom det som beskrivits ovan dessutom kommer åt:
Möjligheten att ta fram olika rapporter ur medlemsregistret. • Fler rapporter och underlag. • Ordenscirkulär för ämbetsmännen. • Material för den rituella musiken. • Möjlighet att rekvirera olika former av material. • Samt ytterligare annat nyttigt
Ämbetsmän kan kontakta kansliet för att få inloggningsuppgifter för denna nivå.
Utöver dessa nivåer finns även inloggningar knutna till specifika ämbeten:
En gemensam för MÄ, för att i huvudsak hantera GL-närvaron på nätet (OGMA)
En gemensam för SMÄ, för att i huvudsak hantera SL-närvaron på nätet (OGMA)
En gemensam för Skm, för att komma in i webshopen.
Ämbetsmän kan kontakta kansliet för att få inloggningsuppgifter för denna nivå.
Slutligen finns personliga inloggningar för att kunna hantera saker som hör till ämbetet:
Skr och SSkr har personliga inloggningar för att bland annat kunna utföra vissa förändringar i medlemsmatrikeln på
nätet samt att sköta arbetsordningen.
RSL-ämbetsmän har personliga inloggningar.
Dessa inloggningsuppgifter skickas ut personligen från kansliet till nyinstallerad ämbetsman.
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SL VÄNERLAND

Möte i Skövde 27 april
Tidigt på morgonen, solen skiner men kallt, ännu ingen vår, undrar när det ska
bli så varmt att det blir liv i växtligheten. Första frukosten avklarad, telefonen
ringer, sju minuter före utsatt tid kommer br Jonny för att hämta mig, men jag
är klar, lite spänd inför dagen vad som ska hända, att vara recipiend är alltid lika
ovisst och spännande. Tanken är att jag idag ska förlänas OÄ-graden.
Färden ställs mot Skövde och vi anländer i god tid och en andra frukost kan
intas tillsammans med bröder från logerna Excalibur, Cynthus, Camulus,
Taliesin och Altair. Det hörs direkt på volymen att många träffats förr och
man berättar och diskuterar vad som hänt sedan förra SL-mötet.
Tiden går och bröderna kallas till första mötet, enbart för brr med lägst OÄ-graden.
Vi blev kallad till källaren där beredande broder ROÄ Curt Fredsberg tog emot och
vi fick där all nödvändig instruktion och information inför receptionen.

OÄ-ar: Rolf Ericsson, Leif Westerberg, Curt Zetterquist och Mats Ljung.

Högtidig reception genomfördes och alla fyra förlänades OÄ-graden. Talet
till de nyavordna OÄ-arna hölls av SSkr Anders Regnell.
SÄÄ Alf Stensson hade dessförinnan öppnat OÄ-mötet med att läsa en dikt
av Karin Boye, ”Visst gör det ont”. SÄÄ hade därefter hälsat alla bröder välkomna och särskilt välkomnades RSSkm Sigurd Lövmo samt SOÄ Lars
Kardfall och SÄÄ Åke Mattfolk från SL Folkungaland.
Ringgradsmöte startade och SÄÄ läste denna gång en dikt av Bo Bergman, ”våren”. Kanske kunde denna dikt hjälpa till att få årstiden våren att explodera.

Peter Lindgren, Johan Dahlgren, Dan-Ove Segerkvist, Håkan Söderberg,
Lars Forsman, Börje Larsson, Kjell Hallgren, Ulf Erneborn, och Stig-Åke Ahlm

Stämningsfull parentation hölls av SOÄ Dan Bergeld över de senast bortgångna
bröderna. Ringbroder Bo Svensson logen Cynthus, 35 loge år, OÄ broder Thore
Eklund logen Aquila, 36 loge år, OÄ broder Stig-Gösta Svensson logen Taliesin
30 loge år samt ROÄ broder Lennart Sundell logen Aquila, 39 loge år.
Tj SOrg kunde sedan avsluta sitt ideella program med en tonsatt dikt av
Gustaf Fröding ”Vandring i hembygden”. 67 närvarande bröder, varav 10
ROÄ, lyssnade uppmärksamt och under tystnad till den fina musiken.
Mötena var slut och snart hade alla tagit plats vid brödramåltidsbordet och sorlet
började sakta stiga igen. SMÄ Jan Andersson äskade tystnad och höll sedan talet
till fosterlandet och våren. Första skålen gick sedvanligt till fosterlandet.
Nyblivna OÄ-arnas tacktal hölls av Leif Westerberg, för ringbröderna Magnus
Rönnberg och för kapitelbröderna Lars Forsman. Alla var överens om att ett
medlemskap i druidloge är både berikande och glädjefylld. Idag var man
särskilt glad över att ha fått vara med om högtidliga ceremonier till en högre
grad, vilket inspirerar till att ännu mer delta i logearbetet.
Avslutningsvis hyllades festlighetsutskottet i logen Camulus, med ett stort
tack och stor applåd för dagens utmärkta måltider.
Dagen i Skövde var snart slut och endast hemresan återstod. Dagen hade
blivit ungefär som jag förväntat mig och det var väl lite grand med stolthet
jag visade upp OÄ-kedjan för min hustru.
Text: Curt Zetterquist, logen Aquila

SL VÄNERLAND
Kallar till gradgivningsmöte
LÖRDAGEN DEN 12 OKTOBER 2013

R-bröder: Kenneth Fingal, Magnus Rönnberg, Jerker Markerius, Jan-Erik Lundberg,
Rolf Johansen, Kenneth Lindgren, Kenneth Andersson och Tord Olsson.

Hos logen Altair, logelokal: Odd Fellow-Orden
Östra Esplanaden 26 • 671 32 Arvika

Även i detta möte genomfördes en högtidlig reception, där fanns 8 kapitelbröder som hedrades med ringgraden. Nya ringbröder blev Kennet Lindgren
och Thord Olsson logen Altair, Jerker Markerius, Kenneth Fingal, Kenneth
Andersson och Jan-Erik Lundberg logen Camulus, Rolf Johansen logen
Cynthus samt Magnus Rönnberg logen Taliesin.
Att anspänningen är stor vid receptioner märks tydligt när ringen ska sättas
på ett finger som svällt.
Talet till de nyvordna ringbröderna hölls av SSkm Christer Hardenberg. Tj
SOrg Robert Mallander lät denna gång spela en tonsatt dikt av Nils Ferlin.
SÄÄ hälsade välkomna till dagen sista möte, kapitelmötet. SÄÄ inledde sedvanligt med en dikt ”intet är som väntans tider” av Erik Axel Karlfeldt.
Under ritualenliga och högtidiga former kunde följande druider upptas till
kapitelbröder. Stig-Åke Ahlm och Kjell Hallgren logen Camulus, Dan-Ove
Segerkvist och Johan Dahlgren logen Cynthus, Håkan Söderberg, Börje
Larsson, Lars Forsman, Ulf Erneborn samt Peter Lindgren logen Excalibur.
Talet till Kapitelbröderna hölls av SV Tomas Wenell.

Kl 09.30 Samling Kaffe • Kl 10.00 Old Ärk-graden med GG
Kl 12.00 Lunch • Kl 13.00 Ringgraden med GG
Kl 14.30 Kapitelgraden med GG • Kl 17.00 Brödramåltid
Klädsel:
Högtidsdräkt. Egen regalie medtages. ROÄ ombeds bära riddardräkt.
SL-ombud, som är förhindrade att närvara, kallar vald ersättare.
Anmälan om deltagande i brödramåltid, skall ske till:
Skr i hemmalogen senast den 4 oktober.

Med broderliga välkomsthälsningar i E F E
Alf Stenson SÄÄ

21

Anders Regnell SSkr

Svensk Druid-Tidning

Nr 6 augusti 2013

VÅRAVSLUTNING HOS IRIS
PÅ BRÄNNÖ BRYGGA.

Belenosbröder
på gäddfiske
Sedan länge har Åland varit målet för svenska sportfiskare. Åland, denna
pärla bland Östersjöns öar. Men Åland består av tusentals öar förbundna
med broar och färjeförbindelser.
Hit styr fyra Belenosbröder i sina bästa år kosan varje år sedan 12 år tillbaka
för att tävla om vem som kan ta upp mest fisk. Det är gädda och abborre
som räknas. Lag nord och syd är namnen. Hit, till samma stuga med sin
öppna spis, gasoldrivna spis, utedass, bastu vid Östersjövik med fjärdar,
vassruggar, öar och mäktiga bergssidor mot vattnet, samt den av vinden torkade tallen med sina hyresgäster fladdermössen.
En fantastisk miljö att vistas i några dagar eller veckor om man vill. Här existerar ingen TV eller radio. Det är fisket, samtalen runt matbordet, i båtarna
och bastun som är det väsentliga, samt maten förstås. Den ofta hemifrån förberedda maten. Men här har de mest kulinariska explosioner serverats i forma av t ex tournedos eller biff Rydberg. Naturen skänker kropp och själ en ro
som varje jäktad stadsbo borde få del av. Här, där göken gal både tidigt och
sent, där råbocken ”skäller” på oss inne i viken. Eller den mäktiga synen av en
havsörn högt svävande i det blå. Kommer man tidigare i maj är orrspelet i full
gång och hörs över viken. Samma sångsvanar häckar år efter år.
I år var det strålande sol, vilket vår fiskexpert Håkan (har man tagit upp en
hälleflundra på 129 kg är man expert) ansåg vara för varmt. Den dagen gav en
gädda för lag syd och fyra gäddor och tre abborrar för lag nord. Lördag förmiddag drog lag syd upp fem gäddor och lag nord fyra gäddor. En med en vikt runt
6 kg. På lördagseftermiddag vände det och lag nord tog in 22 gäddor och lag
syd endast en. Det högg på vart och vartannat kast. Somliga gäddor låg på 5
kilo. Varför samlas så mycket gäddor på en relativt begränsad yta? En förklaring kan vara att de ätit sig mätta på strömmingar ute på fjärden och sedan
begivit sig in för att smälta maten, men ändå inte kunnat motstå fiskedragen.

ÄÄ Oscar Beck och SL.Org. tillika vår egen org. Bo Alderstig hade inviterat oss
tillsammans med damer och även änkor efter avlidna bröder till Brännö för
att avsluta vårsäsongen på denna fantastiska ö. Någon dans på Brännö brygga blev det ej denna gång men redan vid ankomsten till Brännö Rödstens
brygga bjöds vi på varmrökt lax med dressing och förfriskningar som serverades på en tailerplattform. Utsökt gott efter färjeturen!
Därpå delades vi upp, då inte alla ansågs kunna klara trapporna upp till
Brännö lotsutkik, dit vi övriga tog oss. Här bjöds så på en historisk information från 1250-talet till dags dato och lägesorientering av en välkunnig guide
och ortsbo. Besök gjordes inne i lotsutkiken, där vi kunde beskåda 100-talet
foton av f.d. lotsar som tjänstgjort i farlederna till och från Göteborg samt
njuta av den magnifika utsikten i dagens strålande väder.
Vi samlades så i Bo Alderstigs villa på ön för en fantastisk buffé med vad därtill hörer på en solig lördags eftermiddag i Göteborgs skärgård. Ja det talades
om att detta var ett av det bästa mötet i nutidsperspektiv för logen Iris.
Tyvärr så sätter färjeturstider sin begränsning för ö-vistelser och sent omsider fick vi övriga, som ej bor på ön, ta en färja hem efter en fantastisk dag
men med bestående minnen att också berätta för ej medverkande brr.
Bo Lilljegren.

Detta styrktes av att Thommy drog upp en 7- kilosgädda som hade 15 strömmingar i sig vid rensningen. Vilka drag går bäst? Blanka drag fungerar alltid bra.
Men wobbler, spinnare och hemmagjorda drag går också bra. Denna helg högg
de på allt som rörde sig, enligt lag Nord, förutsatt att man befann sig där gäddorna fanns, vilket uppenbarligen lag syd inte gjorde. Den största gäddan vi har
tagit upp genom åren vägde 7,5 kg. Min blygsamhet förhindrar mig att skriva
vem som drog upp den. Efter det att lag Nord tagit upp mer än 25 gäddor på bara
4 timmar vann de en jordskredsseger denna fina junihelg med mer än 50 gäddor mot lag Syds blygsamma 8. Vi undrar hur många av gäddorna vi möter igen
om ett år. Då säkert något tyngre.
Text och bild Lasse Göransson
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En bogserbåts äventyr

berättade undertecknad om när brobågen rasade i slutskedet av gjutningen
den 31 augusti 1939 då 18 personer omkom. Det är Sveriges genom tidernas största arbetsplatsolycka. Ett 40-tal människor följde med i raset men
där mer än hälften klarade fallet från ca 50 m höjd ner i älven.
På lördagen samlades vi på Sandö för en kort visning av bogserbåten Dynäs II för
våra damer innan de drog vidare under ledning av damklubben från logen
Polstjärnan i Kramfors. När bröderna tittat färdigt på den 10 ton tunga 4-cylindriga tändkulemotorn i maskinrummet så lade vi ut och seglade i kapten
Selbergs kölvatten till Öd i Kramfors där vi gjorde ett stopp för en enklare lunch.
Hösten 2011 lyssnade bröderna i logen Doru uppmärksamt till logebroder
Lars Gonzales Carlsons inlevelsefulla högläsning av novellen ”Harjakten”
ur den Ångermanländske författaren Briger Normans bok ”Sista natten på
Nordstjernan”. Novellsamlingen handlar om kapten Jansson och hans besättning som för sista gången lägger till nere vid brädgårdskontoret i Svanö
och under natten talar om gamla minnen. Morgonen därpå skall bogserbåten köras till Skrot-Blommen i Sikla. Nordstjernan är byggd på Södravarvet
i Stockholm 1892. Ringen sluts liksom, säger kapten Jansson, om hon
huggs upp därnere. Jansson vill inte sälja sin båt med risk för att kommande ägare inte underhåller henne tillräckligt väl. Jansson hade tagit fram en
flaska fin fransk cognac för att sista kvällen fira med sin besättning.
Bogserbåten Njord passerade nedlastad av kol och kätting för någon bogsering på kusten, då drar man sig till minnes en händelse för länge sen när
kapten Sehlberg var befälhavare på Njord.
Harjakten handlar om när kapten Sehlberg vid midnatt sent på hösten med tät
dimma och efter att han tillsammans med maskinisten och eldaren druckit ur
ett par flaskor Kron, då de fick bud om att hämta Konsuln i Härnösand för att
han skulle ut på Åbordsön och jaga hare. Normalt var det bogserbåten Dynäs II
som hade uppgiften att köra Konsuln men hon låg inne för pannrengöring och
kunde därför inte användas. Det blev som alla kan förstå ett nattligt äventyr som
bör läsas av alla båtintresserade innan nästa sjöresa görs.
Några logbröder föreslog att en resa upp till Ångermanland måste göras för
att på ort och ställe få se platserna där detta utspelades. Planeringen påbörjades med att kontakt togs med logen Polstjärnan i Kramfors för att informera om den kommande resan och att träffas för en gemensam festlighet.
Kort därefter meddelade logen Polstjärnan att vi var välkomna.
Fredagen den 14 juni startade 17 personer resan från Stockholm upp till
Frånö i Ångermanland. Efter inkvartering och några timmars mingel så begav sig sällskapet till Hotell Högakusten för gemensam middag. Hotellet
som är beläget intill den stora hängbron över Ångermanälven, varifrån det
är en bedårande utsikt över älvens nedre del. Att det byggdes en hängbro
beror på älvens stora djup, det är 100 m djupt mitt i älven, inne vid stranden där pylonerna som håller uppe bron står är vattendjupet 20 meter.
Efter middagen så vände vi åter mot hotellet i Frånö men via den gamla
bron över älven, Sandöbron som är Sveriges mest fotograferade bro, där

Den gamla Skandian från Lysekil dunkade igång igen för vidare färd och en liten
sväng in i Bollstafjärden. Där syntes Sågverket i Bollsta längst in och Dynäs fabriker
något hitom, det är i denna miljö som den 103-åriga bogserbåten Dynäs II tjänstgjorde i 70 år. Båten räddades undan förgängelsen i slutet av 1980-talet av
Kramfors kommun när hon låg overksam och rostig långt hemifrån i Timrå. 2005
bildades den ideella föreningen som övertog och nu äger och sköter båten.
Sedan 1980-talet fraktas allt timmer till industrierna på lastbil med väldiga lager
på land som följd, dessa måste begjutas med vatten för att förhindra insektsangrepp. Fjärden ligger blank där det förut låg timmerbuntar, timmer som sjunkit
i timmermagasinen togs upp under 1980-talet och har medfört en förbättring av
vattenkvalitén i älven. Numera finns det liv även under 10-meters nivån vilket
det inte fanns för 50-år sedan. Ångermanälven är väldigt djup norr om Kramfors,
här är den som djupast 100m, på dessa djup finns väldiga fiberbankar från
massaindustrin och där existerar inget liv utan enbart en svart gegga.
Med ca 280 varv på motorn och 8 knops fart så vändes stäven mot söder för
återfärden till Sandö. Befälhavaren Olle Melander och maskinisten Tomas
Östman förvånades och imponerades av sällskapets historieintresse och hos
vissa även kunskap om gamla båtar och maskiner. Vi fick en liten inblick i
vårt ”Industrihistoriska kulturarv” eller som en broder uttryckte det, ”jag har
varit med om något väldigt unikt idag”.
På kvällen var det fest tillsammans med logen Polstjärnans bröder och damer i broder Arnold och Margits Sundströms Bilmuseum i Ramvik. Här fick
vi en lektion i WV, BMW och Borgwards bilhistoria samt se de mest populära gamla modellerna.
När taket på den gamla jordkällaren måste bytas så byggde Arnold istället ett
garage för sin Jaguar E-type uppe på jordkällaren, något dyrare men lika tätt
som ett traditionellt tak men ack så unikt. När det var dags för mat så serverades den i annan historisk miljö med bl.a. möbler från 1940 och 50-talet men i huvudsak omgavs vi av modellbilar i mängder.
Tiden går snabbt när man umgås i trevligt sällskap och efter midnatt strax
innan solen var på väg upp, var det dags att ta avsked. På söndag morgon
skildes våra vägar, de flesta vände åter mot Stockholm men några passade
på att förlänga ledigheten och resa vidare norr och väster ut.
Bengt-Olof Näslund
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Vid besök hos respektive loge har golfarna i Doru och Idris ofta pratat om
någon form av golfutbyte och under våren i år tog broder Hans O Hägglund
Doru på ett förtjänstfullt sätt tag i frågan.
Detta resulterade i att åtta bröder från respektive loge möttes på Viksbergs
GK utanför Södertälje den tjugonde maj. Hans hade valt en bana mitt mellan de två logerna och som dessutom klarat vintern bra. Att det dessutom
var full sommarvärm gjorde ju ”kampen” inte sämre.
Dagen inleddes med foursome match där Idris gick segrande ur samtliga
matcher.
Efter en stärkande lunch som bjöd på en härlig lax så var det dags för åtta
singelmatcher och där delades broderligt på poängen så Idris tog hem dagen med 8-4. Vid den avslutande samlingen så beslutades om upprepning
nästa år och då med Idris som arrangör. Dessutom skänkte alla 100:- till
Orderns Stipendiefond.

Doru - Idris
GOLF!

Den stora ”bucklan” som Hans ordnat var inte klar vid speltillfället så den
kommer att överlämnas till Idris vid senare tillfälle!
Ord och bild: Ulf T

Logen Lirs
farväl
till
Tullhuset

Den ”syttende maj” förknippas givitvis med Norges nationaldag vilket också
uppmärksammades med att Norges nationalhymn sjöngs, eftersom en av
de närvarande Brr härstammar från Norge. Denna dag var framförallt avsedd till att ta avsked av logen Lirs logelokal i det anrika Tullhuset i Varberg
där man huserat i 25 år. Omständigheter gör att man måste flytta in i nya
lokaler, vilket lösts på ett tillfredsställande sätt genom att få hyra in sig i Odd
Fellows lokaler från och med i höst.
Ett 70-tal personer hade mött upp, även från logerna Manannàn i
Falkenberg och Iris i Göteborg, och en inledande drink gjorde att stämningen ganska snart var på topp. Förrätten bestod av en ägg- och sillröra på ett
rågbröd och varmrätten utgjordes av helstekt fläskfilè med svampsås. Allt
som vanligt utsökt tillrett av FU.
Under kvällen talade ÄÄ Lars-Anders Kvint och redogjorde för var logen har
haft sina lokaler under dess drygt 50-åriga historia och att det åter är dags
för en ny flytt. Ett visst vemod kände många av Brr inte minst på grund av
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allt det ideella arbete som lagts ned på att förbättra lokalerna och öka trivseln men nu flyttar vi och ser positivt på framtiden.
Christer Torstensson från logen Manannán hade en genialisk lösning på hur
man kan ta med sig den atmosfär som rått i vår logelokal, genom att helt enkelt i en glasburk ta med sig en del av den befintliga luften och släppa ut den
i den nya logelokalen. ÄÄ tog hand om burken och ser till att förslaget utförs.
Även den stämning som FU skapat med sitt arbete fick plats i burken.
Hela kvällen underhölls gästerna av Kalle Karlsson från Träslöfsläge, som
inte bara är en fantastisk vissångare utan också är en otrolig histrieberättare
på ”Läjesmål” . Han fick gästerna i högform och de flesta glömde helt bort
att det var slutet på en 25-årsepok. Slutet gott allting gott. Kaffe och bakelse
avslutade kvällen.
Bertil B
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Utemöte med
Allbota

Förväntan och funderingarna är varje år desamma. - ”Skall vädret och naturupplevelsen bli lika fantastisk som vanligt” under det traditionsenliga utemötet?
Bröderna från fastlandet hade 2013 bytt ut bussen till färja. Efter samling
hos broder Martin Bergman på hans arbetsplats, Stars and Strips, reste bröderna med ”cykelfärjan” Dessie till Färjestaden. När samtliga bröder, även
”ölänningarna”, hade samlats lastades erforderliga förnödenheter och den
väntande bussen avgick till S:t Olofs kapell i Gråborg.
Efter samlingen i kapellet, där stämningsfull musik och dikter presenterades lät
sig bröderna väl smaka av bubblande drycker och medhavda ”snittar”. Därefter
företogs återresa till Hotell Skansen och vidare gemenskap i form av middag.

Logen Värends
utemöte

Som gäst och förstagångsbesökare på Värends årliga utemöte blir man imponerad.
Arrangemanget är utmärkt och minst sagt populärt. Besökarna från Logerna
Virdar, Avalon, Teutates och Merlin matchade nästan Värends egna trupper när det
gällde antalet. Logen Avalon, t ex har inte mindre än elva bröder på plats.
När man väl hittat detta, från stadens hank och stör något undangömda smultronställe, trakterades man med god dryck på den för dagen något vindpinade
bryggan, där dock ett vackert lusthus erbjöd miljö i lä. Om man så önskade.
Själva Eubatmötet utspelade sig i en för ändamålet ytterst intressant lokal.
En ruin av ett f d tegelbruk hade lämnats kvar i ett par hundra år för vår
skull och där bänkade vi oss klart påverkade av historiens vingslag.
TjOÄ Hans Eric Svensson, ÄÄ Lars Magnusson och OÄ Ulf Svensson lotsade oss
genom mötet medelst bland annat diktverk av Viktor Rydberg och musik av
Evert Taube. Klädda som vore de från anno dazumal på riktigt, förstärkte de
känslan av flydda tider. Dessutom fanns det en högvakt som, placerad på ruinens brant, höll koll på både yttre och inre verksamhet från sin höga position.

ÄÄ önskade alla bröder en trevlig och avkopplande sommar. Framåt småtimmarna avgick sedan bussen till fastlandet med återresande bröder men
även en del nytillkomna ”ölänningar” som tänkte fortsätta utelivet i Kalmar.
Jodå!! Vädret och naturupplevelsen blev även 2013 fantastisk grönska, härlig och värmande sol, skönsjungande lärkor och andra fåglar.
Vid pennan Håkan J

annonsera i
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- 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
-stående 90 x 260 mm
-liggande 185 x 128 mm
-stående 90 x 172 mm
-liggande 185 x 83 mm
-stående 90 x 128 mm
-liggande 90 x 50 mm
-liggande 185 x 50 mm

Broder Ulf Svensson, som verkligen befann sig på hemmaplan, berättade
initierat om verksamheten i trakten på den tid för länge sedan när allt var
annorlunda. Han själv hör hemma i en släkt med anor flera hundra år tillbaka på den plats just där vi befann oss.
Trohetstecken delades ut till två bröder i Logen Värend. Staffan Malmqvist fick sitt
märke för minst 200 möten och Lars Wennerstål för närvaro på 100 möten.
Efter mötet transporterade vi oss till en närbelägen bygdegård, där en superb måltid fanns uppdukad. Raggmunkar med fläsk och tillbehör stod på
menyn och Logen Värend briljerade med konststycket att erbjuda kvinnlig
betjäning vid matborden. Flera trevliga tal kunde avnjutas och Logen
Avalons ÄÄ Erland Gummesson överlämnade ett Avalon-standar till värdarna. Vår SÄÄ Per Larsen fanns naturligtvis på plats och bidrog till trivseln.
Om det nu fanns några braxenfiskar i närheten så tappade de förmodligen totalt
lusten till lekfull samvaro med varandra, ljudnivån i bygdegården blev under
kvällen av avsevärd. Som det brukar när Druidbröder kommer samman.
Alf Carlsson

2.500:1.500:1.500:1.000:1.000:850:350:700:-

Helårs annonsering, 10 nummer, ./. 25%
Till ovan angivna annonspriser tillkommer eventuell layout hjälp.
Ring eller maila till: Göran Lindgren 040 49 33 94 eller
mail: g.k.lindgren@telia.com. för kostnadsförslag.

25

Svensk Druid-Tidning

Nr 6 augusti 2013

Druidbröder i
motorcykelsadeln

Text & foto, Ingemar Granelli

Det är något speciellt med att på en motorcykel glida fram i landskapet till tystnaden
av den mullrande motorn och fartvinden
och dofterna när rapsen blommar, kor och
hästar som lugnt betar. Ögonblick när allt
känns perfekt. Frikopplad från vardagens
plikter njuter man av alla intryck och vyer.
Färdledaren Thomas Ericsson och Ett antal år tillbaka satt vi några bröder i
Sunnanlands SÄÄ Claes Nilsson
Stella Polaris och diskuterade aktiviteterna
under sommaren när ordinarie logemöten gör uppehåll. Med OÄ Thomas
Ericsson i spetsen kläcktes en idé. Varje torsdag under sommaren samlas
alla bröder som har en motorcykel vid Druidvillan i Trelleborg, för avfärd ut
i det sköna skånelandskapet.
Mer eller mindre aktiva druidbröder med mc gick ut i sina garage och dammade av sina motorcyklar. Undertecknad tyckte det lät trevligt med jag hade
ingen mc och hade inte kört sedan 1962. Innan jag hann blinka kom en
Selene-broder fram, jag har en fin mc som jag kan sälja till dig. Sagt och
gjort du får köra hem den till mig, jag måste ha lite avrostning hemma i
lugn och ro, så kom jag också med.
Initiativtagaren broder Thomas känner till alla de otroligt många och vackra
småvägarna i Skåne och är oftast den givna färdledaren. Att han sedan känner till alla de många trevliga fikaställen kan göra en betänksam. Hur har
karlen hunnit med att veta var de finns och när de har öppet.
Torsdagen den 27 juni samlades tolv Druidbröder som vanligt. Färden gick
på vackra småvägar (asfalterade nästan alltid) genom små byar upp på
Romelåsen med hänförande vyer över det skånska landskapet. Vidare till en
bensträckare vid Häckeberga Slott igenom det lummiga skogslandskapet
med de enorma gamla träden.
I liten by som heter Blentarp finns en restaurang och café med en solskyddad
uteplats. Tänk vad broder Thomas vet, dessutom rekommenderade han
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Framför Druidvillan i Trelleborg. Fr.v. René Lindelöf,
Kenneth Pettersson Selene, Claes Nilsson, Bengt Fridsten, Ingemar Granelli,
Zivko Korecic Halör, Håkan Andersson, Kjell-Åke Karlstedt, Thomas Ericsson,
Roger Andersson samt Bengt Danielsson Stoneheng.

något som inte fanns på matsedeln en mc-macka med bl.a. bacon och stekt
ägg imponerade. Efter denna välnärande paus gick färden nedför Romelåsen
på en berg och dalbaneliknade väg ned mot Skurup och vidare mot Trelleborg
där våra vägar efterhand skiljs åt beroende på hemmaplats.
Vi har alltid koll i backspegeln så att alla är med och kommer tryggt hem.
Vi hälsar gärna bröder från andra loger till vår trevliga mc-gemenskap.
Varje torsdag om vädret tillåter samlas vi vid Druid-villan i Trelleborg för
gemensam avfärd klockan 18,00 (då åker vi). Det är bara att komma ingen
föranmälan
Du är välkommen. Vi kör lugnt så att alla kan hänga med

Glöm inte Stipendiefonden

Bg 782-1911, märk talongen: Stipendiefonden
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danske kungen Harald Hein, som dog 17 april
1080, begravdes i Dalby.
Turen fortsatte sedan runt i mellanskåne och anhalten för lunchen var ett besök på Hurva Gästgiveri. Där
blev vi serverade en rejäl hackebiff med tillbehör.
Vädrets makter var på vår sida - strålande sol under hela resan och till lunchpausen kom det ett
ordentligt ösregn. Men, vad gjorde det - vi satt på
gästgiveriet och käkade.

Ad Astras busstur
med damer & 109 års kalas
Text Göran Lindgren & Uno Jönsson, foto Göran Lindgren

Ett tecken på att säsongen håller på att avslutas är två olika arrangemang. Det ena är
vår bussutflykt med damer och den andra
är Ad Astras årsdag, 109 år.

som prästgårdstomt. Från början var det en fyrlängad gård, idag återstår endast bostadslängan som är
45 meter lång och uppförd i korsvirke. Till den
gamla prästgården finns det en vacker örtagård.

Båda aktiviteterna har stor intressepotential - bussturen samlade 54 deltagare och årsdagen firades av 70% av våra egna bröder
(46) och nio gästande från logerna i och
runt Malmö samt två presumtiva.

Efter detta strandhugg åkte vi vidare till Uppåkra
och de arkeologiska utgrävningar som håller på
där. Idag är Uppåkra en liten ort med ett fåtal hus.
På denna plats har man hittat Skandinaviens
största och fyndrikaste järnåldersstad. Här har det
funnits en stadsliknande bebyggelse
under en period som sträcker sig från
ca år 100 f.Kr. till ca år 1000 e. Kr.

Vi startar med bussturen. Den gick
från Malmö Opera till Gamla Burlövs
kyrka där vi fick en målerisk beskrivning av den kyrkans man som av olika
anledningar hamnade i Afrika och blev
hövding i en negerby under några år.
Det blev en initierad och mycket spirituell beskrivning om Jöns Henrik
Seldener, född 1783, negerkung 1822
och 1826 blev han kyrkoherde. Han
dog 1859 av sviterna efter att ha badat i Segeå under en alltför kall vinterdag. Allt förmedlat av vår sakkunnige guide Sven Rosborn.
I Burlöv, vid kyrkan, finns också en
prästgård från slutet av 1700-talet.
Gården har anor från medeltiden

När vi blivit informerade om järnålderns alla vedermödor och konstaterat att det är skönt att inte ha levt på
den tiden, var det dags för bussturens höjdpunkt. Mat och lite lätta
förfriskningar. Vi har nu varit i gång
i flera timmar och vi skåningar behöver mat och dryck kontinuerligt.
Maten bestod av varm korv med
bröd och denna typ av förtäring passar alltid. Så gjorde även Gammeldansken, vinet och Ramlösan.
Stärkta till kropp och
själ äntrade vi åter
bussen och förflyttade oss till Dalby kyrka.
Kyrkan är ifrån slutet av
1000-talet och står på
den plats där det tidigare funnits kyrkor.
Kyrkan var biskopskyrka under tidigt
1000-tal och förblev viktig under
hela medeltiden. Den
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Vilken avslutning på
terminen.
Det innebar att det blev trångt kring det dignande
buffébordet. Stämningen steg snabbt liksom
temperaturen, så ÄÄ Uno Jönsson, fann det säkrast att tillåta kavaj av. När så alla fått tallrikar
och glas fyllda kunde ÄÄ utbringa en skål för 109
åringen, efterföljt av ett trefaldigt Druidiskt leve.
ROÄ Kjell-Arne Nilsson tog ton till snapsvisorna.
Trots tappra försök lyckades man inte tömma faten, men mätta och belåtna kunde vi gå ut i baren och förse sig med något lämpligt till kaffet.
När alla var på plats kunde ÄÄ tacka för den gångna terminen och önska bröderna och deras familjer en skön sommar.
Därefter var det dags att dela ut blombuketterna.
RSSkr Göran Lundgren fick en bukett med ett påpekande att han var en lika välkommen gäst efter sin
avgång som RSSkr. OÄ Björn Stigborg som fyllt 70.
ROÄ Göran Lindgren som arrangerat bussutflykten
fick en tillsammans med en gyllene påse.
ROÄ Lars
Grefmar tackade för den
gångna terminen och utbringade ett
Druidiskt
leve.
Inget kalas utan musik. ROÄ Kjell Olsson och OÄ
Milos Kalla lät oss njuta av ett potpurri av sommarmelodier. Alla välkända, så bröderna kunde sjunga med.
Sedan började Brr tacka för sig och dra sig ut i
försommarnatten. Tiden går fort, snart är vi här
igen.
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Logen Merlin
skrev historia

Lördagen den 25 maj 2013 var en speciell dag för logen Merlin i Karlskrona.
För första gången i logens 93-åriga historia hade man bjudit in brödernas
damer till ett logemöte. Det var 36 bröder och 29 damer som hade hörsammat kallelsen till detta historiska möte.
Mötet genomfördes med en speciell ritual som RSV Rolf Mattsson hjälpt oss
med att ta fram. Det inleddes med att M Karl-Eric Andersson till tonerna
Peterson-Bergers ”Intåg i sommarhagen” ledsagade de närvarande damerna
och bröderna in i lunden. ÄÄ Michael Lundström hälsade alla hjärtligt välkomna
till detta historiska möte. De ärenden som fanns på dagordningen klarades av
på ett snabbt och smidigt sätt. Under det ideella inslaget läste M ”Vid sommargrinden” av Pelle Näver samtidigt som Org. Anders Welltén spelade ”Sommaren”
av Vivaldi. Mötet avslutades med utmarsch till pampig marschmusik.
Därefter blev det en stunds mingel innan det var dags för Lv. Ulf Gustafsson
att inbjuda oss till det traditionella sillbordet. Han gav oss också lite historia
kring det svenska smörgåsbordet. När alla fått mat fick ÄÄ Michael
Lundström ordet. Han inledde kvällens sånginslag med ta upp Merlins
snapsvisa. Det blev naturligtvis åtskilligt flera snapsvisor som sjöngs under
kvällen. Lv. Ulf Gustafsson utrustade oss med diverse rekvisita bl.a. papptallrikar, engångsglas och plastpåse. Dessa användes när vi sjöng ”Vi är glada till olika melodier. Detta inslag var en verklig ”stämningshöjare”.
Gästande broder Jan Krysén från logen Stonehenge framförde gästernas
tack till Fu för det fantastiskt fina sillbordet. Efter att M brutit taffeln fortsatte samvaron vid kaffeborden till långt fram i försommarkvällen.
KEA

28

Nr 6 augusti 2013

Svensk Druid-Tidning

Logen Aquilas
Vårutflykt med damer

Den 25 maj företog logen Aquila sin årliga utflykt med damer. 38 logebröder och damer äntrade M/S Vestvåg af Karlstad från inre hamnen och stävade ut på en skön 4 timmars båttur
med vackert väder i Vänerskärgården. Målet var Västra Långholmen, som gränsar mot öppna
Vänern. Skepparen Christer Magnusson hälsade oss välkommen ombord, innan vi trakterades
med god mat och dryck. Mätt och belåtna gjorde sällskapet senare ett strandhugg på ”holmen”
och kunde njuta av en fantastisk natur innan utemötet tog sin början. Under tiden vandrade
damsällskapet runt på lättillgängliga stigar och njöt av det fina vårvädret.
Inriktningen var ett Eubatmöte, som öppnades av ÄÄ. En tyst minut påkallades för OÄ
Thorsten Bergström som avled den 7 maj. Thorsten välkomnades i logen 1979, där han
bland annat under en period ansvarade som ljusmästare. Till minne av Torsten läste MÄ en
dikt av Esaias Tegnér. Informerades om att nästa Eubatmöte med kräftskiva är den 16 augusti hos logen Altair i Arvika. Utemötet avslutades i E.F.E.
Text och foto Ulf Widén

Minera Ferrorums Logemästerskap
Det låg en spänd förväntan i luften när bröderna
samlades för Eu-möte med efterföljande Logemästerskap. Vad hade årets arrangörer hittat på
för tävlingsmoment? Frågan ”Vem blir två?” har
blivit ett internt skämt inom logen efter att broder
Karl-Åke Dynesius under en följd av år vunnit och
övriga bröder fått kämpa om andraplatsen. Skulle
han återta mästartiteln?
Efter Eu-mötet i lunden klingade Lv Jim Majlöv i
klockan och berättade att i år skulle bröderna tävla
redan innan brödramåltiden om 250 poäng i grenarna gissa vätskevolymen, pilkastning, golfputter,
druidkunskap, gåtor samt allmänbildning. Tävlingsledningen meddelade att bröderna som placerade
sig som sexa, nia och sist skulle anordna nästa års
tävling medan vinnaren var immun.
Under middagen kontrollerade tävlingsledningen
svaren och innan kaffet kunde resultatet meddelas.

Årets logemästare blev MÄ
Hans Falk på
179 poäng
knappt före
broder Henry
Strömberg på 172
poäng. Broder
Karl-Åke återtog
inte titeln i år
men fick en hedrande tredjeplats.

Vinnaren kröntes med en guldkeps och
förärades den nya druidklockan.
Nästa års arrangörer av logemästerskapet,
bröderna Christer Tina, Roland Waara och
Per-Olof Dynesius, utlovade svåra och utslagsgivande tävlingar. Vem blir tvåa?
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Tävlingarna hade tydligen inspirerat bröderna att berätta
historier och under kaffet ekade skratten. Innan midnatt
lämnade bröderna logegården efter ännu en trevlig kväll
i druidisk anda.
Text och foto: Per-Erik Jönsson
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LANDET RUNT
mött upp för att på ett högtidligt sätt hedra våra nya Druidbröder. Tre bröder från när och fjärran (Schweiz). fick vara med om en värdig och högtidlig
gradgivning i lunden.

1 Logen Ad Astra, Malmö

Druidstämma med gradgivning den 14 maj

Den här kvällen var Vasabröderna inbjudna för att upphöja två av sina barder, Klas Lindberg och Johan Lindström, till druider tillsammans med Ad
Astras egen Olle Wojidkow. Vår ÄÄ Uno Jönsson hämtade krafter hemma
efter en ansträngande operation så att tjänstemannaledet hade ommöblerats så att TjOÄ satt som ÄÄ och Bo Malmgren ersatte TjOÄ. 26 Ad Astrabröder och fem Vasabröder kunde konstatera att takterna fanns kvar så
receptionen gick galant.
Intåget till matsalen skedde under tystnad. Väl på plats påbörjades en ljusceremoni där ljus tändes runt det festligt dukade bordet. Dagens meny bestod av förrät, varmrätt och dessert. Vår nye broder Folke Dubell höll talet
till fosterlandet och kunde då konstatera vägen till kvällens möte gått genom ett eurovisionprytt Malmö till en högtidlig logekväll. Men bara för 100
år sedan var Sverige ett fattigt land i utkanten av Europa. Tidigare generationer har grundlagt det välstånd som vi nu har. Br Folke anknöt vidare till
Eurovisionsschlagerfinalen och påpekade att det inte bara var en schlagertävling. Honnörsorden är demokrati, mångfald och kultur och det känns
bra att dessa ord förs fram över hela Europa från vår stad.
ROÄ Kjell-Arne Nilsson höll talet till recipienderna. I sitt tacktal framhöll Br
Olle att det var stimulerande och inte betungande att möta kraven som nybliven druid. Att gå genom schlagerytan i Malmö iförd frack tyckte Br Olle
inte alls kändes främmande. Musikfestival har vi i Ad Astra varje logekväll
tack vare våra duktiga musiker.
Noterat av SL

Carry Persson var en av de flitigaste engagerade bröderna denna kväll. Från
Musics i lunden till att delta i ceremonin vid gradgivningen. Därefter underhålla
i efterlogen som den internationella entertainer han är. Som vanligt hade FU
denna kväll komponerat en synrik och välsmakande festmåltid denna kväll.
De tre upphöjda Druiderna är Daniel Bengtsson, Selene och Carry Persson
och Tommy Persson från Stella Polaris.

8 Logen Wirdar, Ljungby
Eu-möte, Vårkänning

71 bröder samlades på onsdagskvällen i Wirdarlokalen och hälsades varmt
välkomna till kvällens möte av ÄÄ Dennis Byrskog. Bröder från Logerna
Manannán Falkenberg och Taliesen Jönköping hade hörsammat inbjudan
och deltog i kvällens möte.
ÄÄ meddelade att Broder Roland Johansson har lämnat oss och påkallade en
tyst minut. Glad sommar tillönskades alla bröderna av ÄÄ och ROÄ Henrik
Enander önskade ÄÄ detsamma.
Kvällens ideella inslag med rubriken
”Vårkänning” hölls av bröderna Nils-Göran
Jonasson och Mats Lundberg. Inslaget bestod av sång och musik i vårens tecken och
framfördes under brödramåltiden.
Under måltiden inleddes allsången med
”Längtan till Landet” och avslutades med
”Här är gudagott att vara”. ÄÄ hälsade två
av höstens nya bröder Frans Svensson och Tommy Kjellson välkomna.

2 Logerna Stella Polaris & Selene,
Trelleborg
Druidgradgivning

Torsdagen den 16 maj, en av de varmaste vårdagarna i år hölls en gemensam
Druidgradgivning hos Stella Polaris tillsammans med ”son” logen Selene.
En tradition som växlar mellan logerna. Vi var ett 40 tal bröder som hade

Lv Matz Nilsson informerade att kökspersonalen skulle sluta men informerade att
det var nya på gång så det var ingen fara på taket. ÄÄ Dennis Byrskog avtackade kökspersonalen enligt tradition. ÄÄ Sture Gustafsson Logen Taliesen tackade för maten
och den trevliga samvaron hos Logen Wirdar och bjöd in till möten i Jönköping.
Efter måltiden bjöd Lv in till kaffe en trappa ned.
Vid pennan Sam Johansson, foto Curt Sjöberg
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20 Logen Carnac, Helsingborg

21 Logen Wales, Malmö

Lite strul med lokalbokningen resulterade i flytt av mötesdag med resultatet
att det var lite färre bröder på detta möte, men tillräckligt många för att det
skulle kännas som fest mitt i veckan. MÄ Sten Keve var mötets ÄÄ och skötte
uppgiften med den äran.

Efter stunden i Lunden intog, likt de berömda norrländska lämmeltågen, den församlade Riksstorlogen, samtliga SÄÄ, gästande Brr och egna Brr den Walesiska
hörnan. Ivern var säkert inspirerad av att kvällens föredragshållare kriminalkommissarien Jan-Bertil Cederholm skulle berätta om morden i Malmö.

Efter att ha fått ta del av
Lundens budskap var det så
dags för brödramåltiden som
passande nog var ärtsoppa
med efterföljande pannkakor,
av någon anledning så har
detta blivit en meny som passar in på torsdagar. Kanske en
kvarleva från militärlivet där
det för det mesta var en stående torsdagsmeny.

Lv Ulf Nordblad, SOÄ Lars-Åke Sevborn och Br Carsten Moll huserade bland putellerna. Det hälldes, blandades och skickades i en sällan skådad omfattning, då
vi denna afton förmodligen slog världsrekord i antalet deltagare i ett Walesiskt
Eubatmöte, nämligen 63 bröder. Allt under gemytligt sorlande. Polletterna hade
bytts till papper i form av en nota att sätt streck i för varje snaps och/eller avec
eller… Vår Lv Ulf hoppades på många och långa staket i notan.

Just detta att många förknippar det med militärlivet hade också festkommittén
tagit fasta på och skrudat logevärden i kronans kläder vid serveringen. Ärtsoppan
fick betyget MVG, vilket märktes på att det blev både 2 och 3 påfyllningar.

Nu hade sångens musa intagit salen och en formlig snapsviseorgie utbröt.
Det var snapsvisor från logerna i Ljungby, Östersund, Halmstad Karlskrona
m.fl. Det är verkligen tur att man kan ”bita av” annars hade nog anteckningarna blivit helt oläsliga. Favoriten för aftonen blev nog en visa från en i
sin skogskoja boende skogsarbetare från Härjedalen.

D-stämma och Eu-möte 2 maj

När så kaffet serverades fick vi nyttig information av bröderna Sten Keve och Olle
Jönsson som hade varit ”på kurs” i Trelleborg och ökat sina kunskaper i konsten att intressera nya bröder och förhoppningsvis öka möjligheten i
Grundlogerna att få bröder att stanna kvar samt även Faddrarnas viktiga uppgift.
Kunskaper som behöver fräschas upp med jämna mellanrum för att alltid hållas levande i minnet. När det var tid för hemgång efter ytterligare en trevlig logekväll, så konstaterades det att den efterlängtade våren nu tycktes vara på gång.

Eubatmöte 14 maj
Terminens sista möte innan sommaruppehållet hade lockat 39 bröder,
därav fem från moderlogen Amici i Landskrona. Mycket glädjande att utbyte
med andra loger har intensifierats på senare tid, vilket oftast leder till ökad
känsla för broderskapet och samtidigt ger ämbetsmännen utbyte av erfarenheter och känsla för enhetlighet i ritualerna. Det håller på att skapas
tradition av att vårens sista logemöte skall bjuda på sillbord i efterlogen, eftersom det är ett starkt önskemål blir det säkert tradition i fortsättningen.
Inbjuden föreläsare var denna
gång, Helsingborgs egen deckardrottning, Bodil Mårtensson,
som gav oss en inblick i sin
triologi ”Barkhes Döttrar”
som utspelar sig i Helsingborg
på 1600-talet och är en historisk
spänningsroman.
Kvällens föredrag blev en bra
inkörsport för att fördjupa sig
Kvällens ÄÄ, Sten Keve, utbyter tankar med vidare genom att läsa böckerna, och det var väl baktanken
kvällens gäst, Bodil Mårtensson.
med föredraget. Bodils medhavda boktravar blev ordentligt decimerade efter föredraget, så visst har
bokläsandet kvar sin publik, trots TV, läsplattor och surfplattor. Efter en
mycket givande logekväll med både kroppslig och andlig näring kom vi så
ut i en kvällsluft på vår väg hem, som fortfarande bara har en känsla av annalkande vår, fasligt vad det är segt med vår och sommars ankomst detta år.
Text o bild: Kjell Håkansson

Glöm inte Stipendiefonden

Bg 782-1911, märk talongen: Stipendiefonden

Med mord i blick och ett streck i räkningen

När väl småflaskor med livselixir tömts i därför avsedda glas, upphävde
RSSkr Göran Lundgren sin myndiga stämma i den Walesiska ”nationalsången”, baserad på melodin ”En taggatrå”. Så vi højde och sænkte, snurrade och hilsede paa hinanden. Allt på danska så gästande bröder norr om
Eslöv såg lätt förvirrade ut.

Tystnaden i salen lös med sin frånvaro. Sällan har sorlet nått dessa decibelhöjder. Man kunde knappt höra sig själv tänka, vilket av vissa ses som en
välgärning. ”Time flies” och 35 minuter över det oslagbara beordrade oss
ÄÄ Fredrik med ryttmästarlik stämma ”stolarna tillbaka”.
Ut i hörnan in med C2H5OH innanför den icke-existerande västen. Alla tittade misstänksamt på varandra. Taggade inför föredraget av kriminalkommissarien Cederholm om mord i vår egen stad. Mord är alltid fascinerande
så länge man inte utsätts för det själv och det gick nästan att höra en knappnål falla. Så andäktigt lyssnade vi.
Efter föredrag och tack från ÄÄ Fredrik, var det tid för vår gode Org Thomas
Blum, som sträckte ut fingrarna mot ”Ivory and Ebony” och lät oss njuta av
hans egna kompositioner till Logen Widars i Ljungby jubileum 1975 och
Balad nr 2 till Logen Wales 50-års jubileum 2002.
Solen närmade sig norr och bröder troppade av i sann EFE och med önskan
om ”Kom godt hjem”.
Med block och penna, Bo af Winklerfelt

23 Logen Henry Hurle, Köping
Musikstipendieutdelning

Logens sista möte för terminen betyder utdelande av musikstipendium. I år
delades stipendiet ut för femtonde gången. Mottagare blev artonåriga flöjtisten Elin Olsson från Arboga. För att få bästa tänkbara undervisning, pendlar
hon varje dag mellan hemmet i Arboga och skolan i Örebro. Hon siktar på
en karriär som musiklärare, men skulle chansen dyka upp för en professionell musikerbana, är hon beredd att ta den.
Juryns motivering lyder: Elin Olsson är en mycket aktiv musikant. Med sin
tvärflöjt framträder hon i Arbogas ungdomsmusikorkester, Arboga blåsorkester
och i sin skolas flöjtensemble. Förutom teoretiska studier på det estetiska programmet på Karolinska skolan i Örebro, ägnar Elin flera timmar i veckan åt att
förkovra sig i sitt spelande.
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29 Logen Fingal, Hörby
Eubatgraden 23 april med 37 brr. ÄÄ Håkan Emmertz informerade om att
det påbörjade medlemsvärvningsarbetet hade resulterat i att en del namnförslag inkommit. Ytterligare förslag välkomnas inför det informationsmöte
som planeras i början av hösten. Rekryteringsarbetet kommer att diskuteras vidare på ÄK-mötet.

Vi önskar Elin Olsson all framgång tillsammans med sin tvärflöjt. Prischecken
på 5000 kronor och diplom delades ut i efterlogen av MÄ Rolf Råberg och Skm
Jukka Muhonen.

Traditionsenligt sjöng vår egen Fingalkör in våren. Under ledning av br Org
Bengt Ekstrand framfördes kända visor, tillhörande våren. Som avslutning
framfördes, ett av br Göte Persson författat potpurri, beskrivande den glada
stämningen och gemenskapen i såväl Logen som i dess Fingalkör. ÄÄ Håkan
Emmertz tackade kören för dess alltid professionella framförande och passade på att ge damerna var sin vårkram och en blomma.

Elin Olsson tackade för stipendiet och spelade tre stycken för hänförda bröder. Hon började norskt med Öistein Sommerfeldts Lys vårmorgon och avslutade med Gabriellas sång ur filmen Såsom i himmelen. Dessa båda
stycken framfördes på tvärflöjt. På piccolaflöjt spelade Elin Olsson en irländsk folkmelodi; The lord of the dance av Ronald Hardman.
- Jag trodde inte att det var sant att jag hade fått stipendiet. Jag blev jätteglad, sa Elin Olsson som också avslöjade att pengarna kommer hon att
spara för framtida behov av kurser, noter med mera.

Lyrikafton

Traditioner är till för att hållas. Det är därför som terminens näst sista möte
har som underrubrik Lyrikafton. Flera bröder tog tillfället i akt och deklamerade några av sina favoritförfattare och deras verk.

Tre bröder som jubilerat den senaste tiden uppmärksammades också,
nämligen Henric Falkenberg som fyllt 85 år, Sten Andersson, 80 år och Bo
Altenstam 60 år. De två förstnämnda hade inte möjlighet att närvara på dagens möte. Däremot hyllades Bo Altenstam genom att ÄÄ Håkan Emmertz
framförde brödernas gratulationer och överräckte en blombukett samt en
flaska rödvin följt av skönsång och hurrarop.
Även br Skr Christer Lindblad, som innevarande dag firade 56 år, uppvaktades med en blomsterbukett
ÄÄ Håkan Emmertz avslutade med att tacka Lv och Fu för eminent arbete
det gångna Logeåret. Han passade också på att påminna om logen Vasas
kommande utemöte och önskade slutligen all bröder med familjer en
varm och avkopplande sommar. Kvällens Grytslant inbringade 403 kr.

Bröderna, Thomas Kvarnström, Paul Söderlund, Bertil Svensson, Rolf Råberg
och Åke Jansson tolkade sina diktval på ett utmärkt sätt.

Text Christer Nilsson Foto Gert Nilsson

Variationen var stor med ett spann från de etablerade med namn som Nils
Ferlin, Erik Axel Karlfeldt och Gustaf Fröding till de, för de flesta bröderna,
mera okända John Adolf Johansson och Rune Blidh.
Lyrikstunden inleddes och avslutades med dikter ur den rika värmländska
poesiskatten med Rune Blidhs Solsemester som lästes på mål av undertecknad till Frödings Skojare och Våran prost lästa av ÄÄ Thomas Kvarnström,
som även han behärskar det värmländska idiomet.
En trogen besökare på logens lyrikaftnar har varit Ingvar Borg från logen
Arosia. På grund av utlandsresa kunde han inte vara med den här gången,
men i teknikens tidevarv hade han mejlat några egna dikter, bland andra
Venus från Aros, som lästes av SÄÄ Bertil Svensson. Broder Bertil passade
också på att läsa Alf Henrikssons dikt Druiderna.

36 Logen Iris, Göteborg

Lagom när värmen tilläts att bryta sig igenom molntäcket som i flera dagar
gav oss en känsla av höstväder med kyla och regn mötes vi av Svenska
Flaggan vajandes på halvstång när bröderna anlände till Druidgården denne onsdag kväll till vårperiodens sista möte.
På morgonen hade budskapet nått oss att OÄ Dick Olofsson hade lämnat det jordiska och förenad sig med brödraskapet i den eviga Lunden. Saknaden är stor.

Redan inne i lunden fick bröderna en försmak av vad som komma skulle.
TjOÄ Gunnar Ek berättade om Samfundet de Nio som i år fyller hundra år.
Dess grundare var Lotten von Kraemer. Broder Gunnar Ek avslutade sin
berättelse med en dikt av samfundets grundare.
Bo Asp, text och foto.
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Kvällens Eubatmöte avhölls av
våra Veteraner under ledning av
Riddaren av dom sju haven Bo
Lilljegren. 36 Bröder hade hörsammad kallelsen till mötet.
Mötet inleddes med Parentation
med anledning av OÄ Dick
Olofsson bortgång.

Nr 6 augusti 2013
OÄ Hans Bergqvist höll ett kort anförande och memorandum som åtföljdes av en tyst
minut.
Efter en lång och väl genomfört ritual i denna grad, som Veteranerna höll med
bravur, var det så dags att avnjuta brödramåltiden som vårt FU under ledning av
Lv Peter Janhede bjöd oss på.
Efter talet till fosterlandet framfört av Bo Lilljegren, och lagom till kaffe redovisade OÄ Lennart Sjöberg senaste resultatet av en anonym genomförd enkät
bland bröderna. ÄK och bröderna fick en del svar på frågor åt vilket håll vi skall
utveckla Logen Iris närmaste året. Ett bra verktyg och ”kalla fakta” för oss ämbetsmän som vi ska ha med oss i planerande av nästa termin. Redovisningen av
undersökningen engagerade bröderna och gav anledning till debatt och många
bröder hade synpunkter med anledning till det redovisade resultatet.
Klockan blev sent innan det var dags för avsked för att njuta av kommande
värme och sol tillsammans med familj och vänner. Men ett möte till stundar den 8 juni, i form av ett utemöte hemma hos vår Broder Bo Alderstig på
Brännö Brygga. Sedan träffas vi inte förrän i september.

Svensk Druid-Tidning
I efterlogen serverades en god supé och vid kaffet fick vi lyssna till RSÄÄ då
han kåserade över ”Åtta år på åtta minuter”. Att det blev både nio och tio
minuter uppskattades av alla. Nu var det dags att tacka för en mycket trevlig
och minnesvärd kväll, med förhoppning att den borde upprepas, kanske på
någon annan ort. TACK TALESIN det gjord Ni bra !
Under återresan tackade SÄÄ Åke Mattfolk ”reseledaren” Patrik Svensson för en
väl planerad och genomförd utflykt. Som tur är disponerar bland andra jag själv
min tid och kan sova ut morgonen därpå eftersom hemkomsten blev sen.
CGS

62 Logen Minera Ferrorum,
Gällivare

Den 27 april, frack istället för skoteroverall …

Vid pennan OB

Även om de senaste dagarnas fina vårväder
lockar till vistelse till fjälls eller på någon sjöis
för pimpelfiske hade de närvarande bröderna
prioriterat logemötet och iklätt sig frack istället för skoteroverall.

48 Logen Lir, Varberg

Under högtidliga och värdiga former invigdes
Johan Johansson till broder i logen Minera
Ferrorum. ÄÄ Harry Karlsson kunde till brödernas glädje läsa upp namn på ytterligare två
män som önskade inträde i vår loge.

Eubatmöte med reception 4 april
Eubatmöte med reception alltid något extra och så även denna kväll. Logen Lir hade glädjen att få välkomna Peter Strömberg
i vår gemenskap.
Som vanligt gjordes detta på ett utmärkt
sätt under ledning av ÄÄ Lars-Anders
Kvint. För gamla Brr blir ceremonin något av en pånyttupplevelse, det var så det
var när jag själv gick in i logen. Det är bra
att friska upp minnet då och då.
I efterlogen bjöd FU på Kalasfisklåda, med Sture Janås som mästerkock, och rätten levde verkligen upp till sitt namn. Under kvällen
hölls sedvanliga tal till och från Recipiend och det var nöjda Brr som
lite senare än vanligt lämnade logelokalen för hemfärd.

Att logen var att gratulera över invigningen av broder Johan Johansson kunde bröderna konstatera i efterlogen när recipienden höll ett kort och välformulerat tacktal. Den brodern är det gott gry i!

Eubatmöte den 7 maj, den som väntar på…
Återigen kunde logens MÄ pricka av en bra besöksfrekvens med 40 % närvaro.
Den rituella delen av kvällens Eu-möte avlöpte med stor säkerhet. Det märktes att Minera Ferrorums ämbetsmän innehaft sina ämbeten drygt ett år nu.
När bröderna kom ut ur lunden kunde de konstatera att hans ord inte stämde
för i matsalen strålade solen in i lokalen trots den sena timmen. Det förebådade att det bara är tre veckor tills solen är uppe hela natten.
I efterlogen hade logevärden Jim
Majlöv ett tråkigt besked till bröderna.
Maten var försenad! Cateringföretaget
hade helt enkelt glömt beställningen
så bröderna fick lite extra tid för
mingel i baren. Efter en kvart fick
bröderna förrätten i en delleverans
och kunde påbörja brödramåltiden.

Bertil B.

55 Logen Thesevs, Linköping
Eubatmöte med utflykt

Det var ett trettiotal bröder som förväntansfullt samlades vid Druidgården. MÄ
Patrik Svensson hade planerat en utflykt. Han hade lyckats med att få med bröder från alla tre Linköpingslogerna. Resans mål var Jönköping för ett besök hos
brödena i Logen Talesin. Väl framme, blev vi mycket väl mottagna och något
överraskade över att det var många fler besökande bröder.
Efter en stunds mingel och hälsande var det så dags att ta Lunden i besittning och
vi blev ännu en gång välkomnande, denna gång av ÄÄ Sture Gustavsson. MÄ Arne
Pettersson konstaterade att vi var 81 bröder, från nio loger inom två Storloger med
de båda SÄÄ-arna i spetsen, samt RSÄÄ Björn Cederberg och RSSkm Sigurd Lövmo
samlade i Lunden. När förekom en sådan samling vid ett Eubatmöte senast?

ÄÄ fick utökad taltid av Lv och
gladde sig åt att vår loge nästa ämbetsperiod får en representant i storlogen. För att väntan på varmrätten inte
skulle bli så lång förrättade logevärden även dragningen av kvällens lotteri.
Men den som väntar på något gott, väntar inte förgäves ty varmrätten var
verkligen utsökt när den äntligen serverades.
Innan kvällen avslutades påminde Lv (tillika förra årets vinnare) om årets
logemästerskap se sidan 29.
Trots debaclet med måltiden var humöret på topp när bröderna begav sig
hem i den ljusa kvällen.
Text och foto: Per-Erik Jönsson

Att det finns många musikaliska bröder vet vi, och vi fick ytterligare ett belägg för detta då en broder framförde ”Ack Värmeland du sköna” i två versioner på trumpet.

Glöm inte Stipendiefonden

Bg 782-1911, märk talongen: Stipendiefonden
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65 Belisama, Vänersborg

Driudstämma med reception & Eubatmöte
Detta sista möte inför sommaruppehållet hade ÄÄ kallat till Druidstämma
med reception av tre Barder och 19 bröder hade hörsammat kallelsen. Logen
hedrades denna kväll med att vår RSÄÄ Björn Cederberg hade rest från Köping
för att ta del av denna Druidstämma. Receptionen genomfördes under värdiga former och de tre nya Druiderna mottog sin nya grad.

Rolf Jacobsson, Ragnar Nilsson, Allan Hansson

Lundberg höll ett tal om Br Jans verksamhet i Orden, som omfattar olika
ämbeten i såväl grundlogen som i SL Västanland, och överräckte en blombukett som tecken på vår uppskattning.
I efterlogen talade SÄÄ Mats Rosenbielke till veteranerna med anknytning
till större händelser inom respektive år de invigdes i Orden, och veteranernas tacktal hölls av Allan Hansson.
Logen framför ett stort tack till våra bröder i Ad Astra för snabb och tillmötesgående hjälp med att sända oss Ragnar Nilssons inträdesprotokoll.
Text och foto Christer Torstensson
Jan Schrewelius, Peter Cederberg, Göran Wigbring

Efter en kort paus var det dags att åter inträda i lunden för att övervara
Eubatmötet där bl a våra två senaste bröder hade tillkommit.
I efterlogen bjöds på lammkött med tillbehör samt dessert. RSÄÄ höll ett tal
till recipienderna. Broder Torbjörn Berg hade tagit med sin fotoutrustning
för att ta färska bilder att komplettera matrikelkorten med.

72 Logen Nerthus, Västervik

Årsdag, installation, utdelning av Veteranoch Stjärntecken
Torsdagen den 16 maj är
för Logen en högtidsdag då
SL Folkungaland skall installera nya ämbetsmän,
utdela Veteran- och
Stjärntecken. Kvällen inleddes med att avgående
ÄÄ Göran Forsberg hälsade
de samlade logebröderna
välkomna med RSSkm
Sigurd Lövmo i spetsen.

För referatet, SOÄ Håkan Ekman

68 Logen Cernunnos Höganäs
Eubatmöte 14 maj

Vårens sista möte blev annorlunda då ÄÄ Tommy Hägg placerat om tjänstemännen på andra platser än sina ordinarie. Detta blev en överraskning för
oss bröder då vi kom in i lunden. Det fungerade bra med den tillfälliga
rockaden, ett sätt att se hur en ev. ny ämbetsmannakår skulle fungera.
I efterlogen var stämningen som vanligt på topp god mat och till detta bjöd
R-broder Jan-Inge Persson på gott vin, för att fira sin kommande 75-årsdag i
brödras sällskap. Logen uppvaktade med rosenbukett. Bröderna lämnade logen
mätta och belåtna och såg framåt en fin sommar och kommande höstmöte.
Kaj Jönsson

Efter sedvanlig ritual så
övertog SL-ämbetsmännen
SÄÄ Åke Mattfolk, Anders
Källström, Krister Ahlsén
och Niklas Larsson ritualen för installation av nya ämbetsmän.
Från vänster: Claes Peterzen, Göran Karlsson
samt SMÄ Niklas Larsson från Folkungaland.

Till ny ÄÄ installerades broder Larry Carlsson, en broder som innehaft de
flesta ämbeten i logen utom ÄÄ, därför känns det extra skönt att han nu övertar ÄÄ sysslan.
Sedan var det dags för utdelning av veterantecken och stjärntecken till två av
våra trogna bröder, Veterantecken till Broder Claes Peterzen och Stjärntecken
till Broder Göran Karlsson.

70 Logen Manannán, Falkenberg
Onsdagen 15 maj i strålande försommarsol samlades 30-talet bröder i
Logen för att ära tre bröder med Veterantecknet.
Under högtidlig ledning av SÄÄ Mats Rosenbielke, SSkm Bertil Börjesson
och SMÄ Bo-Lennart Thureson invigs Veterantecknen och utdelade dessa
till Kapitelbroder Ragnar Nilsson, OÄ Rolf Jacobsson och OÄ Allan Hansson.
Efter teckenutdelningen kallade Logens M Lennart Larzon fram vår nyligen
med ROÄ-grad ärade Broder Jan Winroth, Riddaren av Falkberget. ÄÄ Björn

34

Den högtidliga kvällen avslutades med att avgående logevärden Claes-Åke
Kindstedt och den nya logevärden Per Andersson bjöd på en alldeles utsökt
tre-rätters högtidsmeny.
Nu tar sommaruppehållet sin början med laddning av batterierna för att
kunna möta uppgifterna i höst för de nya ämbetsmännen.

Glöm inte Stipendiefonden
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Stipendiefondens
hyllningsadresser

77 Logen Allbota, Färjestaden/
Kalmar

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

B-ting med GG och eubatmöte 10 maj

Bröderna hade denna kväll kallats för hålla bardating med reception med
efterföljande eubatmöte. Kvällen till ära gästades logen av ett flertal bröder,
under ledning av ÄÄ Rolf Seger, från logen Ossian som tagit med sig tre eubater som skulle erhålla ny grad.

Kontakta Kansliet för att rekvirera adresser inför besök i
annan loge eller gratulation av loge som fyller år.
Rekvirera adresserna i god tid via mejl:
kansliet@druidorden.org

druid-orden

druid-orden
bäste Broder
Sven Svensson

med anledning av vårt besök
har vi överlämnat ett bidrag till

Druid-ordens
stipendiefond

med anledning av din högtidsdag har

Logen Ad Astra

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

överlämnat en penninggåva till

druid-ordens
stipendiefond
våra varma gratulationer
på din högtidsdag

Logen Belenos

Under bardatinget välkomnades Ossian-bröderna Per Ehnberg, Ove Jösok och Jim
Magnusson och Allbota-bröderna Jan Pilemyr och Niklas Eriksson i bardgraden.

ää

skr
ää

Flera bröder med nya uppdrag var engagerade i mötet och det genomfördes
på ett värdigt och traditionsenligt sätt. Det efterföljande eubatmötet avhölls
också det under sedvanliga och högtidliga former.

under riksstorlogens
överinseende

druid-orden

Talet till de nya barderna hölls av ÄÄ i logen Ossian, Rolf Seger. ÄÄ Per
Sandgren inbjöd avslutningsvis bröderna till utemötet i slutet av maj.

skr

under riksstorlogens
överinseende

druid-orden

I pennan och kameran höll Håkan J
Logen Merkur

50 år

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

81 Logen Dair, Stockholm

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

Bardating med GG, tisdagen den 21 maj

Malmö i april månad 2013
Björn Cederberg
RSÄÄ

Under sedvanligt högtidliga former avhölls Bardating med gradgivning, på Klara
Östra Kyrkogata i Stockholm. ÄÄ Thomas Eisner hälsade 27 bröder välkomna,
med en speciell hälsning till ROÄ Thor-Inge Svensson, från vår moderloge Idris,
i Strängnäs. Det var ett tag sedan broder Thor-Inge besökte oss i Logen Dair.

Göran Lundgren
RSskr

under riksstorlogens
överinseende

I väntan på att de fyra Eubaterna, som skulle upphöjas till Barder under
kvällen, skulle anlända till Lunden, så gratulerade bröderna Ring-broder
Gunnar Lindberg med sju druidiska rosor för sin högtidsdag i april, då broder Gunnar befann sig i Florida. Dessutom erhöll broder Gunnar sin ”100nål”. Även broder Roland Ryden, nybliven OÄ, erhöll en ”100-nål”.

Till minnet av
Broder
Sven Svensson
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

vila i frid

under riksstorlogens
överinseende

Välkomna till

Carlgren´s Herr

Under ledning av logens M Sebastian Zander, ledsagades de blivande Barderna
genom lunden. De nya Bardbröderna kom ifrån Logen Dair, Bengt Persson,
Christer Bardland och Thomas Martinsson, samt Mikael Snursch, från Logen
Idris.

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

I den välbesökta efterlogen, delgavs de nya Barderna ytterligare lärdomar,
bland annat av OÄ P-O Rosen, Logen Idris, som höll talet till de nya
Bardbröderna.. Även Logen Dairs förutvarande ÄÄ Ingvar Nyström talade till
de nya Barderna.

FRACK 1.695:-

Komplett med alla tillbehör

2.350:-/2.450:-

Vid hemgången tackade både våra gästande bröder och våra egna bröder, LV
Torbjörn Flygar och våra ”Super-kockar”, Niklas Lindblad och Eric Messer
för den fantastiska maten och drycken därtill.

Svart kostym
1.895:Smoking + skjorta 1.900:Lackskor
600:-

Nedtecknat av MÄ!
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Broder referent & fotograf!
Tacksam om du vill läsa igenom dessa önskemål och ta dem till
ditt hjärta! Mycket arbete besparar ni redaktören.

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.

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

Flaggstångs flagga
Beställes från Ordenskansliet, Tel 040 12 80 81
37
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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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VÄLKOMNA
I BRÖDRASKAPET
LOGEN NENNIUS, BODEN
Eu 13 05 03
Mats Holmberg
Smaragdvägen 57, 961 47 Boden
LOGEN TEUTATES,
HALMSTAD
Eu 13 05 08
Lars Ahl
Viktoriagatan 2 A, 302 45 Halmstad
Michael Gripenskans
Lummervägen 17, 302 40 Halmstad
Håkan Nilsson
Karl IX:s väg 59, 302 96 Halmstad
LOGEN ARCTURUS, BODEN
Eu 13 04 26
Mats Carlsson
Hermelinsgatan 29, 961 74 Boden
Kent Erixon
Rödbetsvägen 2, 961 47 Boden
Lars Ralph
Storgatan 55 A, 933 33 Arvidsjaur
LOGEN POLARIS, KIRUNA
Eu 13 04 10
Ulf Arne Nilsson
Hj Lundbohmsvägen 45, 981 34 Kiruna
Conny Wälitalo
Hjortvägen 8, 981 37 Kiruna
Gunder Wälitalo
Illervägen 17, 981 37 Kiruna
LOGEN KARLAVAGNEN,
SUNDSVALL
Eu 13 04 12
Fredrik Berggren
Fuxvägen 7, 857 52 Sundsvall
Patrik Hansson
Hovsbodarna 155, 855 90 Sundsvall

LOGEN CIRCIUS, LYCKSELE
Eu 13 04 23
Nils-Albert Byström
Edastigen 4, 921 37 Lycksele
Håkan Carlström
Forsmyrvägen 31, 921 42 Lycksele
Claes Källstedt
Kvartsvägen 13, 921 37 Lycksele
Peter Lindholm
Bärstigen 9, 921 42 Lycksele
LOGEN LIR, VARBERG
Eu 13 04 04
Peter Sundström
Musselvägen 20, 432 75 Träslövsläge
LOGEN GUTA, VISBY
Eu 13 04 03
Lennart Claésson
Lummelundsväg 93, 621 41 Visby
LOGEN NEREVS, NYKÖPING
Eu 13 04 13
Thomas Lott
Tessins väg 21, 611 36 Nyköping
Nicklas Wenström
Ista Nedergård 1, 611 95 Nyköping
Jonas Ödling
Stockholmsvägen 16, 611 37 Nyköping
LOGEN HALÖR, HÖLLVIKEN
Eu 13 05 02
Leif Bengtsson
Gyavägen 4 A, 236 37 Höllviken
LOGEN MINERA FERRORUM,
GÄLLIVARE
Eu 13 04 27
Johan Johansson
Aftonstigen 16, 983 34 Malmberget
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LOGEN IDRIS, STRÄNGNÄS
Eu 13 05 08
Håkan Axelsson
Näckrosstigen 8, 645 44 Strängnäs
Mats Berget
Trädgårdsgatan 25 B, 645 31 Strängnäs
Ulf Bergfors
Nyponstigen 5, 645 43 Strängnäs
Anders Frisk
Vasagatan 4, 645 30 Strängnäs
Johan Lundberg
Lingonstigen 15, 645 43 Strängnäs
Aestan Orstadius
Brunnsvägen 166 A, 645 43 Strängnäs
Peter Ruschkowski
Klostergatan 3, 645 30 Strängnäs
LOGEN KRONOS, HELSINGFORS
Eu 13 04 29
Perttu Karvinen
Porthaninkatu 10 A 8, 00530 Helsinki
Jari Leminen
Hyökkäläntie 5 A 16, 04300 Tuusula
LOGEN ALLBOTA, KALMAR
Eu 13 04 05
Benny Yngvesson
Dalvägen 5, 386 60 Mörbylånga
LOGEN AVALON, ÄLMHULT
Eu 13 04 05
Tommy Larsson
Pehr Hörbergs väg 28, 343 73 Virestad
LOGEN EXCALIBUR, BORÅS
Eu 13 04 03
Lennart Fellinger
Väddklintsvägen 5, 511 72 Fritsla
LOGEN DAIR, STOCKHOLM
Eu 13 04 19
Thomas Eriksson
Stora Björnens Gata 174, 136 64 Haninge
Tobias Rangne
Larsbergstorget 5, 181 39 Lidingö
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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

Glöm inte Stipendiefonden
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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

LOGEN STELLA POLARIS,
TRELLEBORG
R-Br Ove Hansson, Trelleborg
Invigd i Orden den 2 oktober 1975
Avliden den 22 juni 2013
38 medlemsår
R-Br Paul Jönsson, Trelleborg
Invigd i Orden den 28 december 1987
Avliden den 7 juni 2013
26 medlemsår
LOGEN WIRDAR,
LJUNGBY
OÄ-Br Roland Johansson,
Ljungby
Invigd i Orden den 4 april 1970
Avliden den 3 maj 2013
43 medlemsår
OÄ-Br Dennis Nilsson, Lagan
Invigd i Orden den 18 september
1998
Avliden den 3 april 2013
15 medlemsår
LOGEN POLSTJÄRNAN,
KRAMFORS
OÄ-Br Ulf Häggkvist, Kramfors
Invigd i Orden den 2 mars 1987
Avliden den 28 april 2013
26 medlemsår

BRUSTNA LÄNKAR
LOGEN CYNTHUS,
ULRICEHAMN
OÄ-Br Hans Larsson, Ulricehamn
Invigd i Orden 27 oktober 1994
Avliden den 15 maj 2013
19 medlemsår

LOGEN HESPERUS,
MALMÖ
OÄ-Br Mats Renman, Limhamn
Invigd i Orden den 15 mars 1983
Avliden den 16 maj 2013
30 medlemsår

LOGEN SELENE,
TRELLEBORG
OÄ-Br Georg Lagerborg, Trelleborg
Invigd i Orden den 28 december 1962
Avliden den 23 juli 2013
51 medlemsår

LOGEN ORION, UMEÅ
OÄ-Br Sven-Erik Andersson,
Umeå
Invigd i Orden 16 januari 1970
Avliden den 12 maj 2013
43 medlemsår

LOGEN LIR, VARBERG
K-Br Bertil Johansson, Varberg
Invigd i Orden den 3 maj 1984
Avliden den 9 april 2013
29 medlemsår

LOGEN SELENE,
TRELLEBORG
OÄ-Br Kalju Soomus, Trelleborg
Invigd i Orden den 25 mars 1983
Avliden den 27 april 2013
30 medlemsår

LOGEN ORION, UMEÅ
OÄ-Br Bertil Lind, Umeå
Invigd i Oden den 17 oktober 1969
Avliden den 28 juni 2013
44 medlemsår

LOGEN ALIR, SÖDERHAMN
OÄ-Br Per-Gösta Jernberg,
Söderhamn
Invigd i Orden den 14 februari 1985
Avliden den 29 maj 2013
28 medlemsår

LOGEN IRIS, GÖTEBORG
OÄ-Br Dick Olofsson, Nödinge
Invigd i Orden den 8 mars 1994
Avliden den 15 maj 2013
19 medlemsår

LOGEN AQUILA, KARLSTAD
OÄ-Br Thorsten Bergström,
Kristinehamn
Invigd i Orden den 11 oktober 1979
Avliden den 7 maj 2013
34 medlemsår
LOGEN ALDEBARAN, UMEÅ
OÄ-Br Ingemar Westerlund, Umeå
Invigd i Orden den 13 oktober 1960
Avliden den 2 juni 2013
53 medlemsår
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Svenska Riksstorlogen
Logen Mimer FGDO

100 år



Härmed inbjudes bröder av alla grader med damer  till högtidlighållande
av Svenska Riksstorlogen och logen Mimers 100-års jubileum
lördagen den 16 november 2013 i Malmö Rådhus.
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 ”elvagäst”.
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.

Jubileumsbankett 875 kr per person.
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 elvagäst.

Hjärtligt välkomna i EFE
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: 040 24 85 00, ange Svenska Druid-Orden

Anmälan till evenemanget gör Du till ROÄ Göran Lundgren på mail: kansliet@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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gratulerar Ordens stipendiater

docent Pernilla Wikström & professor Jonas Hugosson

Foto Ingemar Granelli
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