Svensk
Druid-Tidning
Nr 1 januari 2014

80 årgången

God Fortsättning
på 2014

Foto Göran Lindgren

Svensk Druid-Tidning

Nr 1 Januari 2014

SL Nordanland
Kallar till ordinarie storlogemöte
Fredagen den 14 mars och lördagen den 15 mars 2014
Värdloge är logen Arcturus i Boden

Program
Lördag 15 mars
08.30
Samling mässen A9.

Fredag 14 mars
17.30
Samling logegården,
bar & tilltugg.
19.00

Möte I OÄ-Graden.

20.30

Brödramåltid.

09.30

Möte i Ringgraden.

11.00

Lunch mässen A9.

12.00

Möte i Kapitelgraden.

18.30

Transport från hotell till
Bankett med damer på
Western Farm.

01.00

Bankett avslutas.

01.15

Transport till hotell.

Med Broderliga hälsningar i EFE
Anders Wikstén, SÄÄ

Håkan Nilsson, SSkr

Anmälan om deltagande samt betalning senast den 19 februari 2014
Jag kommer gärna och vill delta i följande:
q
q
q
q
q
q

Brödramåltid
Kaffe, smörgås
Lunch
Bankett med dam
Bankett
Aktivitet för damer

fredag 14 mars, SEK
lördag 15 mars, SEK
lördag 15 mars, SEK
lördag 15 mars, SEK
lördag 15 mars, SEK
lördag 15 mars, SEK

Önskas specialkost, meddela detta vid anmälan.

150:30:100:990:495:100:-

Meny
Lax Carpaccio med ruccola och
örtvinsvinägrett
Vitt vin
***
Örtgrillad lammrostbiff med
balsamicosky, rostade rotfrukter med
fänkål
Rött vin

Summan	
  insättes	
  på	
  logen	
  Arcturus	
  bankgiro:	
  5016-‐3930,	
  uppge	
  
avsändare!	
  
	
  
***
Övernattning:	
  Hotell	
  Nivå	
  och	
  H otell	
  B odensia	
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   Chokladpannacotta med marinerade
bär, kaffe &avec
Grad:	
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Loge:	
   	
  
______________________________	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Medföljande	
  
______________________________	
  
	
  
Anmälan	
  är	
  bindande.	
  
	
  
	
  
Anmälan	
  via	
  www.logenarcturus.com	
  ,	
  eller	
  via	
  post:	
  	
  Logen	
  Arcturus	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
C/o	
  Michael	
  Barcheus,	
  Norra	
  Bredåker	
  	
  814,	
  961	
  98	
  Boden	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
0921-‐470339,	
  070-‐6910339	
  eller	
  e-‐post:	
  skm@logenarcturus.com	
  

Välkomna!

2

Nr 1 Januari 2014

Svensk Druid-Tidning

I huvudet
på en redaktör
Ett nytt år med som vanligt nya traditionella löften och en del
nygamla utfästelser och kanske till och med några nya funderingar
om meningen med att vara en druid. Vid våra möten får vi ju ständigt
höra den Vördnadsvärdes visdomsord, bland annat då att vi alla skall
vara goda medborgare i vårt fädernesland.
Att vara en god medborgare innebär väl då att vi exempelvis skall
följa lagar och förordningar och andra samhällets pålagor, att vi skall
deklarera våra inkomster och tillgångar på heder och samvete och att
vi skall lyda och tro på dem som för tillfället har makten. Allt detta
skall vi göra i vårt fädernesland, det land där vi fötts och växt upp i
och vars språk vi talar ända sedan födseln, ja åtminstone sedan vi
började göra oss förstådda genom begripligt tal och inte bara genom
gester och skrik.
Men världen har förändrats. För en sextio-sjuttio år sedan fanns det
endast några tusen invandrare i Sverige och de hade kommit för att
få arbete i ett samhälle som ropade på arbetskraft. Man behövde då
inte bygga några moskéer för muslimer, hemspråksundervisning var
ett okänt begrepp, minoritetsspråk existerade inte och en färgad unge
kunde tala skånska eller småländska utan minsta brytning. De var
ju adoptivbarn och lika mycket svenska som sina skära lekkamrater.
Idag är situationen annorlunda. Vi har stora grupper invandrare som
av olika anledningar tvingats lämna sina fädernesländer, inte för att
de varit dåliga medborgare utan för att fäderneslandets makthavare
betraktat dem som motståndare och fiender som måste förföljas och
bekämpas. De har tvingats lämna sitt land, sitt språk, sin religion,
sin historia, kultur och traditioner bakom sig och fly hals över huvud
till ett främmande land. Här skall allt börja på nytt från början och
allt läras på nytt i det nya “fäderneslandet”. Men vi har också plats
för dem, för oss blir de ett befolkningstillskott och en
tillgång för det svenska samhället.
Om vi druider verkligen skall stå för en grundläggande
human och medmänsklig livssyn så bör kanske den
Vördnadsvärdes formulering diskret ändras till
“var en god medborgare i det land där du lever
och bor”.
Henrik Enander
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Riksstorlogen &
Logen Mimers
100-års jubileum.
våra damer. När damerna väl hittat sin man eller sambo, hoppas ingen blev
borttappad, tågade vi in i kyrkan och bänkade och förväntningsfullt.
Musikstunden, som arrangerats av ROÄ Kjell Olsson logen Ad Astra, var så pampig
och högtidlig som stunden krävde. Vi fick höra stycken som Mozarts Klarinettkvintetter sats 2 och 4, Jules Massenets Intermezzo ur Thais, Georg Gershwins
Rhapsody in blue, Jean Sibelius Romans op 78 no 2 samt Geremiah Clarkes The
Prince of Denmark. Halvvägs in i programmet berättade prästen Lars Fröberg en
betraktelse över drömmar. Att man skall tro och följa sina drömmar oavsett vad
andra tycker. Kanske en och annan just här drömde sig iväg någonstans.
Efter musikstunden eskorterades vi alla av Malmöhusgardet till rådhusets
stora entré. Gardet delade upp sig i två led utanför entrén samt vid ett antal
strategiska platser i rådhuset. Det är inte utan att det kändes lite speciellt att
gå in i denna pampiga byggnad med denna inramning.
När alla ytterkläder hamnat på rätt plats var det återsamling i landstingssalen där vi bröder tidigare hade hållit högtidsloge. Medan vi minglade och
njöt av lite bubbel så berättade Malmö stads borgmästare Kent Andersson
om landstingssalen och dess historia. Salen har fått sitt namn av att landstinget sammanträde där fram till slutet av 1950-talet
Om landstingssalen med dess fantastiska golv och tak och med väggarna fulla
av stora porträtt, många föreställande danska kungligheter, var pampig så var
Knutsalen inte mindre pampig. Salen fick sitt namn efter det medeltida S:t
Knutsgillet som i alla tider träffats där. Salen, som rymmer 300 personer,
används vid officiella mottagningar och måltider. Även om vi inte kom upp
till mer än ca 168 gäster var det imponerande att se denna magnifika sal
uppdukat för oss. Tack vare den välplanerade bordsplaceringen var det enkelt
att hitta sin plats. Jag är också övertygad om att de allra flesta fick en ny intressant och inspirerande dam eller herre vid sin sida. Med utgångspunkt för den

Så hade den stora dagen äntligen infunnit sig. Efter lång planering och
mycket arbete hade så äntligen allt kommit på plats. Ett speciellt tack riktade ÄÄ Jan Mårtensson i sitt välkomsttal till Mimerbröderna ROÄ Göran
Lundgren, OÄ Tommy Wihlborg samt OÄ Göran Lindman för deras engagemang och hårda arbete.
Vi var många bröder med respektive som var uppe tidigt och på olika sätt
förberedde oss inför dagen. Efterhand som både frack och långklänning
kom på ökade spänningen och förväntningen. Vår logelokal på Västergatan
slog upp sina portar kl 12:00 denna dag. Här skulle de bröder med damer
samlas som ville ha en kort samvaro innan det var dags för bröderna att
bege sig till Rådhuset och den väntande högtidslogen.
Samtidigt som högtidslogen öppnades kl 14:00 startade också mingel för våra damer i logelokalen. Detta mingel övergick efter ett tag till ett föredrag, av Sven Rosborn från Fotevik, om Malmös historia. Under tiden serverades vin med tilltugg.
Ca 16:15 skulle så damerna bege sig till S:t Petri kyrka för en musikstund
tillsammans med oss bröder. En överraskning väntade utanför ordenshuset. Under eskort av Malmöhusgardet, som bildades 1986, leddes damerna
i maklig taktfast procession till S:t Petri kyrkan. Det var säkert många som
passerade som förundrat och kanske lite avundsjukt följde tåget på avstånd.
Efter ett mycket högtidligt och stämningsfullt möte i Landstingssalen på
rådhuset hann vi bröder ta oss till kyrkan innan damerna anlände. Detta
gav oss tid till att ställa upp oss på två led framför kyrkan för att ta emot
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förde populära sånger från glada änkan
och ökensången samt ett potpurri av
andra välkända sånger. Allt ackompanjerat på piano av Magnus Lidén.
Allt roligt och trevligt har dock sitt slut
och vid midnatt återstod endast några
få bröder med sällskap. Jag och min
hustru hade en mycket trevlig kväll och
jag hoppas och tror att alla andra också
hade detsamma. Det är inte så lätt att få
tillträde i vårt rådhus så även detta förgyllde säker festen för många.
Vill härmed avsluta med att utbringa
ett stort tack till alla som bidragit till att
festen både blev av och att den blev så
lyckat som det var tänkt.
Lars-Göran Lindh

höga samtalstonen tror jag att alla njöt av både sällskap som mat och dryck.
Som sig bör bjöds vi alla att sitta av ÄÄ Jan Mårtensson som en kort stund senare
inledde kvällens tal. ÄÄ höll ett välkomsttal, först på engelska för att hedra våra
utländska gäster och sedan på svenska. Talet innehöll bl a det högtidliga med
att få vara med om denna stund samt speciellt tack till bröder som gjort en
betydande insats för att dagen skulle kunna genomföras. Bröder är omnämnda
tidigare i detta referat. Självklart glömdes inte våra damer bort utan uppmärksammades på allra bästa sätt. ÄÄ avslutade talet med att konstatera att det nu
endast är 36524 dagar kvar till 200-års jubileumet.
Nu kunde vi förväntansfulla och hungriga ta oss an maten för kvällen som serverades med stor tajming och skicklighet av serveringspersonalen. Kockarna skall så
klart också ha beröm för maten vilken bestod av smördegsbrioche till förrätt. Som
huvudrätt serverades halstrad torskrygg med äppelcidersås tillsammans med
smörkokt broccoli och persiljeduschesse. Till efterrätt fick vi jordgubbscheesecake med chokladdoppad jordgubbe. Allt till väl anpassat vin. Under tiden som
middagen fortskred hölls ytterligare tal. M Mikael Lunga hade full kontroll på när
de olika talen skulle hållas. Förutom ÄÄ välkomsttal hölls talet till fosterlandet
av MÄ Ove Johansson, talet till Orden av RSÄÄ Dag Wikman, talet till kvinnan av
Mimerbroder Tommy Koffed samt talet till mannen av Carina Svensson. Alla talen
hölls med inlevelse, kryddade med lustigheter och det kändes verkligen som den
högtid det var.
Det sista talet, tacket för maten, hölls av stadens borgmästare Kent Andersson. Förutom att tacka just för maten berättades lite om Knutsalens historia.
Den nuvarande interiören kom till efter rådhusets ombyggnad på 1860-talet.
När nu alla bröt upp från bordet för att ta sig ned till rådhussalen för kaffe och
dans fanns tillfälle för porträttfotografering.
Några bröder med damer tog tillfället i akt att
föreviga sig i sina vackra kläder, frisyrer och
medaljer. Ett litet tidsdokument att ha med sig
i framtiden.
Väl nere i rådhussalen vankades kaffe med
tryffel samt dans till Ninnas orkester. Många
var de bröder som provade om lackskorna
fortfarande var dansbara. Golvytan i detta
rum var tillräckligt stor för att det inte skulle
förekomma alltför många krockar när olika
1
stilar möttes i dansen. Att ljudnivån var fortsatt hög borgar för att de många mötena
bröder och damer emellan var både trevliga
återseenden som nya bekantskaper.
Ca 23:00 var det dags att avslöja den hemliga
gästen. Det visade sig vara mer än en. Monika Olson samt Mimerbroder Rune Rosell,
båda förflutet från Malmö Stadsteater fram-

3

Tjänstgörande ÄM. Från vänster: Iv Anders Ranemyr, Skm Tommy Wihlborg,
MÄ Ove Johansson, tjOÄ Kenneth Svensson, ÄÄ Jan Mårtensson, Skr Lars-Göran
Lindh, M Mikael Lunga och Yv Lars Andersson.

Gäster från när och fjärran
2

1 RSÄÄ Dag Wikman
2 Malmös borgmästare Kent Andersson
3 Monika Olson med Rune Rosell
4 Frank Gaffenberger, Wolfgang Guertler,
Jürgen Roesler och Dieter Hennecke från
Tyskland
5 Kurt Lykke Nilsen och Flemming Ib Pedersen
från Danmark
6 Jaakko Palmujoki och Lars A Sonck från
Finland

4
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Thomas Servin höll talet till honom. RSMÄ Anders
Eriksson (understödd av RSV Rolf Mattsson och ROÄ
Christer Henriksson) installerade SÄÄ Lars Grefmar
i hans ämbete. Visserligen hade broder Lars agerat
SÄÄ i flera månader, men nu blev han också officiellt
installerad. Och han kontrade med att dela ut en exregalie till sin företrädare Anders för dennes tid som
SÄÄ. Även förre Ordensarkivarien Kjell-Arne Nilsson
fick en exregalie.
SMÄ Mats Månsson berättade om antalet druidbröder
och de två drömgränserna: 5000 för Orden och 300 för
SL Sydborgen. Druidorden låg precis under 5000 och
Sydborgen precis under 300 enligt senaste månadsrapporterna. Men räknade man in de senaste intagningarna, så låg Sydborgen de facto över 300.
Kvalitén på den rituella musiken inne i Lunden varierar mellan olika loger och storloger. Det finns bra
rituell musik och det finns inte fullt lika bra musik.
Och så finns det ROÄ Kjell Olssons musik. Som är
helt outstanding när det gäller att framkalla den där
rätta meditativa druidiska stämningen.
Verkligt stämningsfull är också musiken
vid parentationen. OÄ Rune Rosell sjunger ”Det är vackrast när det skymmer”
ackompanjerad av br Kjell på piano. SOÄ
Lars-Åke Sevborn höll parentation över
två bröder: OÄ Bo Håkansson i Vasa och
OÄ Mats Renman i Hesperus. Två bröder
som varit med i vår orden i 40 respektive
30 år.
Vid den avslutande brödramåltiden var stämRune Rosell
ningen hög. Det skålades flitigt. Men sjöngs
inga snapsvisor. Det gör vi inte i Malmö när
vi är uppklädda i frack på högtidsloger. Musikerna bidrog förstås mycket till trevnaden. Det var den nyblivne SL Org Kjell Olsson, OÄ Milos Kalla och OÄ Rune
Rosell. Br Milos på violin spelade ”Russisch” av Jo Knümann och ”Nitutschka” av
H. Binder och det livliga pratet avstannade för en stund när bröderna satt andäktigt
tysta och njöt. Br Rune frångick inte sin vana att framföra ”Calle Schewens vals”
av Taube och nu var det inte alla som satt tysta. Br Rune och Calle Schewen hör
liksom till och det var flera bröder som sjöng med.
Ordinarie SM Karsten Klinteberg hade inga svårigheter att hålla ordning på
talen. Talarlistan var inte lång. Lv Torbjörn Andersson presenterade maten.
En något överraskad SÄÄ Lars Grefmar uppmanades att hälsa Välkommentill-bords, men han fann sig snabbt och gjorde detta. SOÄ Lars-Åke Sevborn
talade till Fosterlandet. Talet följdes som det brukas av unison sång av den
svenska och den danska nationalsången och därefter framförde OÄ Rune
Rosell Stenhammars ”Sverige”. Nyblivne OÄ Uno Jönsson framförde recipiendernas tack. SV Rolf Mattson höll ett tal där det bland annat framgick att vi
bland de närvarande hade två nyblivna RSMÄ. Svenske Anders Eriksson är
redan varm i kläderna efter tre månader, medan danske Kurt Lykke Nielsens
utnämning hade skett bara ett dygn tidigare. Till sist blev det Anders Eriksson
som höll Tack-för-maten-talet.
SM Karsten konstaterade att det var sista gången som han agerade toastmaster och efter att ha provat alla tillgängliga gonggongar i Druidborgen
kom han fram till att den bästa var den som tillhörde logen Mimer. Och
som logen fick i present av övriga Malmöloger på dess 90-årsdag.
Text Karsten Klinteberg Foto Tommy Wihlborg

Höstmöte i
SL Sydborgen

SÄÄ Lars Grefmar ledde dagens tre möten som samlade sammanlagt 68 bröder.
Det var bröder från SL Sydborgen och det var gästande bröder från andra SL.
Från SL Sunnanland kom SÄÄ Claes Nilsson, SOÄ Per-Arne Meijgren, SSkm Ivar
Clementz, SM René Lindelöf, två recipiender, och ytterligare några bröder. Från
Danmark kom de sedvanliga trogna gästerna RSMÄ Kurt Lykke Nielsen, SM Jan
Rasmussen och OÄ Alex Nielsen.
Värdloge var Hesperus. Lv Torbjörn Andersson och hans medhjälpare
Lennart Holm och Peter Bruun skötte det hela fint, trots att de hade mycket
att göra. Inte minst i baren.
Ordinarie SM kunde på grund av en skada inte sköta det rituella arbetet med
att svinga staven inne i Lunden. En utsedd ersättare tvingades hoppa av i sista
stund och sen fick OÄ Jan Mårtensson hoppa in med bara ett dygns varsel. En
tuff uppgift, som han klarade bra. Fattas bara annat. Br Jan är skådespelare, van
att agera och improvisera. Så det var ungefär samma sak som om ett fotbollslag hade varit en man kort. Behövt ta in en ersättare. Och så plockat in Zlatan
Ibrahimovic. Det kan inte gå fel. Förresten så har Jan och Zlatan likadana frisyrer, när de har det långa håret uppsatt i nacken.

Uno Jönsson

Jesper Månsson

Anders Fors och Jan Lagerwall

Vid dagens första möte förlänades
Uno Jönsson från logen Ad Astra OÄgraden och hans vän och logebroder
SSkm Kjell-Arne Nilsson höll ett personligt tal till recipienden.
I ringgraden var det två bröder som
recipierade. Båda från logen Selene i
SL Sunnaland: Anders Fors och Jan
Lagerwall. SV Ronny Holmgren talade till recipienderna.
Det avslutande Kapitelgradsmötet
blev en lång historia. Jesper Månsson
från logen Vasa var den ende recipienden och hans logebroder SSkr

Stipendiefonden
behöver Ditt bidrag!
Bg 782-1911 Skriv ”Stipendiefonden”,
på talongen så kommer bidraget rätt.
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I stället för blommor
Stipendiefondens
hyllningsadresser

TACK…

… alla bröder som på olika sätt bidragit till
att nettot från Stipendiefondens höstkampanj preliminärt uppgår till 134 000 kronor!

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

Eftersom en hel del valde att skänka en hundralapp, men avstå från druidkalendern, har
marknadskommittén beslutat att det här var
sista året vi producerade en kalender som
”dragplåster”. Vi hoppas därför att under våren kunna presentera ett annat kampanjupplägg för Ordens centrala välgörenhetsprojekt.

druid-orden

Förutom höstkampanjens sköna slantar har
det t o m november 2013 kommit in ytterligare ca 134 000 kronor från bröder och loger
enligt: Ca 26 000 är gåvor från bröder, oftast
som födelsedagsgåva eller som minne av avliden broder; 38 000 från insamlingar och aktiviteter i olika druidsammanhang samt 70 000
från grund- och storlogernas uppvaktningar
av loger, bröder och vid begravningar.

med anledning av vårt besök
har vi överlämnat ett bidrag till

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

Logen Belenos
ää

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

Logen Ad Astra
överlämnat en penninggåva till

druid-ordens
stipendiefond
våra varma gratulationer
på din högtidsdag

skr
ää

under riksstorlogens
överinseende

druid-orden

En klar ökning jämfört med tidigare år.
Framför allt gäller det att i olika sammanhang uppvakta med en gåva till stipendiefonden i stället för blommor och presenter.

Logen Merkur

50 år

Svenska riksstorlogen
fgdo

Eftersom det brukar komma in en hel del gåvor
under december månad, vågar jag påstå att
det finns drygt 300 000 kronor i utdelningsbara medel i vår centrala välgörenhetskassa när
denna tidning når läsarna i mitten av januari.

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

Göran Lundgren
RSskr

under riksstorlogens
överinseende

Ett enigt Ordensråd beslöt i november att vi också under innevarande riksmötesperiod (20132017) skall ha som huvudinriktning att samla in
pengar till forskning kring prostatacancer.

skr

under riksstorlogens
överinseende

druid-orden
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

Ändringar i Ordenscirkulär

Som bekant inte bara en viktig forskning, utan också en långsiktig och kostsam sådan.

Oc 323 (nytt) vad gäller bärande av eklövskrans.

Mot bakgrund av brödernas stora givmildhet
och positiva inställning till välgörenhetsarbetet
under fjolåret, såväl centralt som lokalt, ser jag
med tillförsikt fram emot ett fruktsamt ”välgörenhetsår” 2014.

Oc 321, Bilaga till stadgar för FGDO:s i Sverige Understödsförening, ändringen består i att vid dödsfall skall
detta bekräftas med registerutdrag från Skatteverket. I
övrigt endast redaktionella ändringar.

Lars Grefmar

Ändringar finns att hämta och skriva ut till Oc-pärmarna från Ordens hemsida, www.druidorden.org/stammen, ansvarig för detta är respektive pärminnehavare.

Utöver detta är kontrollistor/register uppdaterade.

Stipendiefondens handläggare

Gunnar Persson, RSBibl
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från en nybliven broder
Varje gång jag besökt logen så har jag fått möjlighet att samtala med för
mig nya ansikten, vilket jag tycker har varit mycket givande. Logen tycks ha
arbetat aktivt för att uppnå en demografisk variation bland de bröder som
rekryterats under årens lopp, detta var en av de saker jag tidigt lade märket
till under mina första logekvällar.
Jag tycker nog att man kan påstå att druidlogen utgör en spännande mötesplats i
termer av att skapa en mötesplattform mellan människor som har ganska få gemensamma nämnare i egentlig mening, vilket i grunden är positivt. Framförallt
så umgås man ledigt över generationsgränser vilket jag verkligen uppskattar!
Vilka arenor finns egentligen för återkommande fysiska möten över generationsgränserna idag? Föreningslivet, idrotten eller kulturutövandet i någon form
sammanför visserligen människor som interagerar genom sin gemensamma
beröringspunkt. Men besvärande ofta så utgörs dessa grupper ändå av människor i ungefär samma ålder. Det existerar idag betydligt fler olika livsstilsbundna
subgrupperingar i samhället än för 30 år sen och riskerna med detta är att man
isolerar sig inom vad man betecknar som sin egen grupptillhörighet och därigenom inte träffar och utbyter tankar, idéer och åsikter med andra.
Mötesplatser mellan människor är viktiga för att skapa delaktighet i samhällsutvecklingen -ur det goda samtalet föds de goda idéerna. Druidlogen
utgör en av få platser där man verkligen kan mötas på lika villkor mycket
tack vare den enhetliga klädseln och det aktiva arbetet för att motverka hierarkier och prestigejakt. Här kan man samtala med människor som man
annars kanske inte träffar i sina vanliga nätverk. Jag har slagits av hur intressant det är att under avspända omständigheter få chans att samtala med
män som är betydligt äldre än jag och som jag inte känner.
Ifrån ett utifrånperspektiv så tror jag samtidigt att Druidorden kan uppfattas som
en sammanslutning med ganska hög genomsnittsålder. Det kan därför vara intressant att fundera på om detta används som en styrka för varumärket Druiderna
i rekryteringen av yngre bröder? Med varumärke så menas här att man som ny
medlem faktiskt köper vår bild av varför man ska vara med i Druidorden.
De yngre som idag står i begrepp att rekryteras är uppvuxna med begrepp
som individualism och självförverkligande och mot den bakgrunden så är
det lätt att de söker sig till subgrupperingar som de snabbt kan identifiera
sig med. Varför ska dessa gå med i en sammanslutning som i huvudsak befolkas av män som är betydligt äldre än de själva? Om inget bra svar finns på
den frågan så kan den något högre genomsnittsåldern få till oönskat effekt
att det blir svårare att rekrytera yngre bröder till logerna.
Äldre bröder fyller här en jätteviktig funktion som bärare av en historia och
kan bidra med perspektiv på saker och ting för de yngre. Jag tror att mångfalden inom orden säkert skulle kunna lyftas fram ännu mer i marknadsföringen – att möjligheten för en nyinkommen broder att få träffa andra och
utbyta tankar och idéer med andra som har mer livserfarenhet och andra
perspektiv på saker och ting kan vara mycket utvecklande. Rätt formulerat
så kan den demografiska sammansättningen vara en styrka att lyfta fram.
Organisationen besitter sammantaget en hög bildningsnivå genom sina medlemmar, vilket lite skämtsamt här får hämta näring ur Ellen Keys tes; ”Bildning är det
som finns kvar när vi glömt det vi lärt oss”. Helt klart är att värdefull livserfarenhet
kan förmedlas mellan generationer och ge perspektiv på saker och ting.
Daniel Bergström, eubat i Belenos

Jag blev uppmuntrad av redaktör Caj Söderberg att dela med mig av mina intryck efter mitt första år som Eubat i Druidorden. Jag skulle vilja dela med mig
av min reflektion kring logekvällarnas funktion som mötesplats mellan människor. Denna reflektion är hämtad ur min personliga upplevelse av logekvällar
i min hemmaloge Belenos, som i dagsläget har över 120 aktiva bröder.
Belenos arbetar med rekrytering enl. den s.k. ”Halmstadmodellen”. Jag
blev uppringd av min fadder som muntligen berättade om Druiderna och
därefter följde en skriftlig inbjudan till att besöka logen och få information.
Detta följt av ytterligare ett personligt samtal för att följa upp den skriftliga
inbjudan och hälsa att jag var varmt välkommen. Bra jobbat, och ett tack!
Hade mindre energi lagts ned på rekryteringen hade jag troligtvis inte kommit till informationsmötet då jag i grunden var lite skeptisk mot den i mina
ögon lite stela och formella inramningen med att gå till ett ordensmöte
iklädd mörk kostym (men jag förstår verkligen poängen idag). Vid mitt första besök i logen så infriades dock inga av mina fördomar. Istället var alla
väldigt vänliga och genuint intresserade av oss nya och stämningen i möteslokalen var väldigt trygg och fullkomligt prestigelös -något jag inte riktigt
hade förväntat mig. Sedan jag recipierade i februari 2013 så har jag försökt
besöka alla möten jag kunnat och jag har trivts väldigt bra.

Kampen fortsätter mot vår vanligaste cancersjukdom
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Jubelveteran
ROÄ Hans G von Wowern,
Logen Neptunus

Jubelveteran
ROÄ Arne Bruman Logen Argo

Till dagens högtidsloge var ROÄ Hans G von Wowern inbjuden för att ta emot
Jubelveterantecknet på dagen 50 år sedan han recipierade i Eubatgraden i Logen
Neptunus, vilket framgick av protokollet från det möte som Skr läste upp under mötet.
Efter att bröderna tagit plats i Lunden hämtades jubilaren, åtföljd av ljusbärarna OÄarna Lennart Aronsson och Carl-Göran Söderblom av M Mats Karlsson. RSOÄ Björn
Cederberg hade kommit till Linköping för att överräcka tecken och diplom. Han eskorterades av RSSkm Lars Kardfall och SOÄ Sigge Lövmo samt SÄÄ Åke Mattfolk.
Under ceremonin höll RSSkr ett personligt tal till jubilaren där han fokuserade på deras gemensamma strävanden inom druidismen, speciellt under tiden
man renoverade Druidgården och anpassade den till vårt syfte.
ROÄ Hans G von Wowern, Riddaren av Flygande rön, har verkligen ett beundransvärd ”Druid-CV” och hans lista över ämbeten är lång. När Logen Thesevs
instiftades 1969 var han en av de 12 stiftarbröderna.
För att ytterligare hylla jubilaren hade Lv Urban Engdahl och Johan Karlsson lagt
ner extra möda för att smycka och duka borden samt att ha tillagat en festmeny. De
traditionella talen hölls av OÄ Rolf R Carlsson, ”Till Konungen och Fosterlandet”
och ROÄ Lars Johansson ”Till Orden och Logerna”
Så var det dags för jubilaren att tacka för att så många 48 bröder valt att komma
och uppvakta honom. Han beskrev dessutom förhållandena vid sin reception,
då det förutom frack krävdes vita vantar mm.
Tackade för maten gjorde SÄÄ Bertil Svensson, på ett som vanligt underhållande
sätt kryddad med en rolig historia.
Efter en stunds broderlig samvaro var det så dags att bryta upp och ta sig hemåt.
Alla var överens om att kvällen hade varit högtidlig, samtidigt var stämningen på
topp och något man sent kommer att glömma.
Text: Carl-Göran Söderblom Foto: Patrik Svensson

Jubelveteran Arne Bruman omgiven av
RSBibl Gunnar Persson och SÄÄ Lennart Cederberg

I den mörka novemberkvällen hade 21 bröderna, tillsammans med
6 gäster, samlats i logelokalen. Kvällens huvudperson var ROÄ Arne
Bruman, som skulle hedras med Ordens Jubelveterantecken.
Den högtidliga ceremonin genomfördes under ledning av RSBibl
Gunnar Persson, som biträddes av SÄÄ Lennart Cederberg. Som fackelbärare tjänstgjorde SSkr Peter Vather och SSkm Staffan Lindström.
Broder Arne invigdes i vår Orden i oktober 1963 och blev då medlem nummer 66. 1993 ärades han med ROÄ-graden,och tilldelades Ordens förtjänsttecken 1997.
Efter den stämningsfulla högtiden i lunden var det så dags att samlas
till efterloge. Bröderna serverades en rostbiff av älg med sedvanliga
tillbehör. Det goda rödvinet bjöds vi på av vår Jubelveteran och en av
de gästande bröderna, OÄ Anders Engström, Logen Dair. Mycket uppskattat av alla bröder!
Efterlogen präglades av många fina och högtidliga tal. Talet till fosterlandet höll, som så många gånger förr, broder Arne själv. Han höll
även en, för alla bröder mycket intressant, exposé över sina 50 år som
Druid. Det var fantastiskt att få lyssna till hans erfarenheter av ordensarbetet genom åren.
Kvällen fortsatte under livligt samspråk mellan bröderna och då den
avslutades kunde vi vandra hemåt efter en riktig högtidstund med
värme och gemyt, både i lunden och i efterlogen.

Jubelveteran
Bo Lundgren Logen Venus

Söndagen den 24 november samlades bröderna för att fira en jubelveteran i
logen, detta var fjärde gången i Venus historia. Detta gjorde inte högtidsdagen
mindre för våran jubilar Bo Lundgren då han firades enligt druidisk sed. Bo gick
med i druiderna när han var 25 år och fick i år fira sin 75 års dag 50 år med
druiderna och för att göra talraden komplett har han matrikelnummer 100.
Efter firande i Lunden följde en trevlig och mycket god brödramåltid, med
flera högtidstal och skålar till jubilarens ära, kvällen framskred i sann druidisk anda, med en stolt och glad jubelveteran.
Ingvar Magnusson, skrivare
PÅ bilden från vänster: Peter Vather SSkr, Lennart Cederberg SÄÄ,
Jubelveteranen Bo Lundgren, Gunnar Persson RSBibl, Leif Olsson SM
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Dorus julfest & årets sista möte
År 2013 har passerat och logen Doru
har avslutat med ett julbord på 1:a advent och logemöte den 2:a december.
Julbordet serverades på ”Såstaholm”
som ligger ett stenkast från logelokalen och är ett av de äldsta gårdsnamnen i Täby.
Nuvarande herrgård byggdes 1903 av
en tysk affärsman, Max Sieverts som
Fia och Mats Nordström samt
kom att använda Såstaholm som sitt
Kristina och Kjell Lewin som njöt av sommarresidens. 1917 säljer änkan
den vällagade julmaten
Sieverts herrgården till Teaterförbundet
som länge sökt en plats där pensionerade skådespelare kunde erbjudas en
värdig ålderdom. Herrgården döptes om till ”Höstsol” och blev under 1920,
30- och 40-talet en kär hemvist för gamla skådespelare.
1979 såldes Höstsol till en privatperson. Samhällsutvecklingen såsom högre
pensioner och ökade bostadsbidrag medförde att skådespelarna hade råd att
bo kvar i sina lägenheter. Totalt har det bott 250 skådespelare på Höstsol.
Vårt sista logmöte för höstterminen avslutades med ett mycket intressant
föredrag av broder Håkan Bergström om det Svenska flygvapnets medverkan under FN-insatsen i Libyen.

Vi fick veta att våra svenska piloter i Jas-planen imponerade stort på bland annat amerikanarna som ingick i ledningen för FN uppdraget. Spaningsplanen
levererade alltid i tid perfekta bilder som underlag för nästa operativa insats.
Vårt flyg håller högsta internationella klass, även om våra flygplan inte har
samma räckvidd som de större konkurrenterna. Att i luftstrid möta en rote,
2 jakt, Jasplan är det inte många om ens någon nation som går segrande ur,
mycket tack vare vårt unika svenska system.
År 2013 får läggas till handlingarna som ett år med allt ifrån traditionella
logkvällar, jubileer och ett Riksmöte.
Vid pennan, Bengt-Olof Näslund

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

Logen Ossians
traditionella julbord
En fredagskväll i december samlades bröderna med respektive för att avnjuta det traditionsenliga julbordet. Logevärden med behjälplig assistans av
ytterligare några bröder hade dukat upp en härlig blandning av allt från sill
till bruna bönor.
Innan kaffet så underhöll broder Mikael Gustafsson med bilder från naturreservat och Nationalparker i norra Sverige. Efter att ha avnjutit bl.a. Sarek,
Muddus, Kebnekaise, Stekenjokk, Haparanda sandskär, Sånfjället och sett
fjällrävar, björnar och kungsörnar så återupptog man julbordet med gröt.
Efter kaffet så avslutades sedan kvällen med pilkasting.

Logen Thesevs
Lucia, julbord och paketauktion

ÄÄ Gunnar Feldt läste ”Lucia” av Elsa Carlsson och under tredje strofen började Luciatåget vandra in i Lunden. Det var 27 flickor och pojkar från klass 3
i Greboskolan som nervöst väntat i förrummet. Men i Lunden märktes ingen
nervositet utan alla deltog med liv och lust i sångerna. Sången ”Sankta Lucia”
såväl inledde som avslutade det av samtliga bröder uppskattade inslaget.
Efter det att ÄÄ läst ”Julgranen” av Zacharias Topelius reste sig alla ämbetsmän och lämnade en gemensam julhälsning till bröderna med familjer
varefter mötet avslutades i E F E.
Nu var det Föreningen Druidgården
som tog över verksamheten genom
att bjuda på glögg och bjuda in till
ett dignande julbord. Druidgårdens
kockar och medhjälpare hade verkligen lyckats med att åstadkomma ett
julbord av högsta kvalitet och innehåll vad gäller både mat och dryck.
Vid kaffet tog Conny Carlsson till
orda och började auktionen vilken
han som vanligt genomförde med stor inlevelse. Han lyckades med att få
bröderna bjuda, oftast över varandra. Som vanligt hade ROÄ Lars Kardfall
bidragit med ett antal hemmatillverkade fågelholkar vilka är lika populära
varje år. Totalt fick Föreningen Druidgården in 34 795:-, vilket kommer att
ge ett bra netto till underhåll av gården.
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Julbord, auktion och damer hos Ad Astra
Säsongsavslutning innebar blommor till serveringspersonal och Logevärd
samt en flaska ”fågeldricka” till våra musiker, som hänförde oss med sin
musik också under efterlogen. Speciellt dedikerat till våra damer, sa Milos.
Det fullastade ”prylbordet” hade ROÄ Lars Grefmar fått i uppdrag att klubba bort till bästa inropspriser. Iklädd tomteluva och tomteslips utfördes
uppdraget i ett nafs och kassaskrinet fylldes på med hela 7 410 kronor.
Sköna slantar inför 110-årsfesten den 14 juni 2014.
ROÄ Göran Lindgren, som i konkurrens med Lv Fredrik Björklund hade
ropat hem sin egen (!) korg med öl, snaps och nötter, reste sig och överlämnade den till Fredrik med ett tack för hans insatser under året. Fredrik,
som tar ledigt från jobbet inför logekvällarna, utför sin logevärdsuppgift
med bravur. Både före, under och efter mötena.
Kvällen avslutades med att Kirsten Nilsson erinrade om dagens betydelse: mänsklighetens dag, Nobelfesten och minneshögtiden för Nelson Mandela. Så framförde
hon damernas tack, inte bara för kvällens formidabla julbord, auktionsupplevelsen, den fina stunden i Lunden och det trevliga sällskapet, utan också för övriga
arrangemang under året som damerna fått vara med om, såsom bussutflykt och
kräftskiva. Den här kvällen hoppades hon skulle bli en ny årlig tradition…
…och det hoppas också Grefven som skrev och Lindgren fotograferade

När ÄÄ Uno Jönsson den 10 december hälsade ett 60-tal personer välkomna
inne i Lunden, var det inte sig riktigt likt i salen. Välkomnandet skedde i enlighet med ritualen för ”Logemöte med damer i Lunden”, en informativ, stilfull
och stämningsfull ritual. Den kan verkligen rekommenderas när man får besök av brödernas respektive en logekväll!
Mycket av stämningen stod våra musiker ROÄ Kjell Olsson och OÄ Milos Kallas
för. Sköna toner från Milos fiol och Kjells piano smektes ut över Lunden.
SL Sydborgens SÄÄ framförde brödernas tack till ämbetsmän och funktionärer för fint utfört arbete under höstsäsongen och tillönskade avkopplande
helger som uppladdning inför nästa års 110-årsjubileum.
Broder Folke Dubell erinrade om att det var mänsklighetens dag och att vi
inte får glömma bort varför. Tänkvärt. TjOÄ Sten-Åke Ljung delgav oss detaljer i Alfred Nobels testamente, som få av oss kände till. Intressant.
M Peter Buch ledsagade oss sedan direkt till matsalen för ett glas glögg innan vi
fick lov att kasta oss över ett dignande julbord. Vällagat och rikligt tilltaget. Trots
idoga försök lyckades vi inte tömma något av faten. Inte ens ålen tog slut!
Inför intagande av ädla drycker sjöngs det som sig bör kända melodier, men
med nya ord. Lite trögt att få igång eftersom försångarna skiftade efter enskilda
initiativ, modighet och törst. Men visst lät det lite bättre än vanligt, vilket naturligtvis berodde på att det tillkommit lite mer väna stämmor den här kvällen.

Aquilas Eubatmöte, lucia,
glögg och julbord
Traditionsenligt hade Aquila inbjudit till luciatåg, glöggmingel och julbord
i anslutning till årets sista logemöte. Aquila hade glädjen att hälsa välkommen till logebröder från SL Viken från Norge samt svenska logebröder från
Cynthus, Taliesin och Altair.
Elever från Kvarntorpsskolan, klass 4B, bjöd på ett stämningsfullt luciatåg med sång och deklamationer. Brödramåltiden inleddes med glögg och
mingel. För glöggreceptet svarade i vanlig ordning broder Ulf Sundequist
och serverades till förväntansfulla bröder med assistans av Kjell Nyberg.
Därefter inbjöd FU till ett dignande julbord. Bröderna var inte trögbedda
utan försågs sig inte bara en gång utan många gjorde flera vändor. En värdig

avslutning på julbordets läckerheter var Ris á la Maltan som avnjöts tillsammans med en eller flera koppar kaffe. Vissa bröder verkade också ha
plats för en och annan avec. Mätta och belåtna, som det syntes, kunde så
småningom logebröderna efter den trevliga samvaron denna decemberkväll vända hemåt till respektive övernattningsställen.
Text och foto: Ulf Widén
Kampen fortsätter mot vår vanligaste cancersjukdom
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Lucia och Jul hos Avalon

Julfest hos Logen Lir

Lördagen den 30 november var det traditionsenlig julfest med damer hos
logen Lir. För första gången firades detta i den nya logelokalen och 57 deltagare trivdes utmärkt i de rymliga lokaliteterna. FU hade återinfört den
gamla traditionen att man fördelade tillagningen av julrätterna mellan Brr
och det fungerade bra och ett julbord med nylagad mat blir något extra.
Under kvällen underhölls vi av Lennart Häll
och Nils-Bertil Svenbring som sjöng respektive spelade dragspel. Förutom välkända visor fick vi välbehövligt stöd till snapsvisorna.
Snaps och sång hör ett julbord till. En klurig frågesport kom som ett lämpligt avbrott
i ätandet och engagerade i vanlig ordning de
olika lagen. En av frågorna upplyste oss om
att vi passerat den magiska gränsen 5000
medlemmar i Svenska Druid-Orden. En
applåd. Därefter var det dags för dragning i
lotterierna med glada och besvikna miner
som resultat. Kvällen avrundades med ris à la Malta och kaffe med dopp och
sedan kunde alla vända hemåt mätta och belåtna.
Bertil B

Belisamas julfest med damer
Som brukligt arrangerades denna julfest med stort och välsmakande julbord där vi lät sig väl
smaka. Som höjdpunkt på kvällen inträdde Vänersborgs lucia
med tärnor och framförde sina
sånger på ett stråland sätt.
Efteråt tackade ÄÄ Hasse Bohm
för den fina upplevelsen.
Håkan Ekman

Det blev ett riktigt trevligt julmöte med gemenskap, Lucia och god mat. Och
inte minst god dryck.
Vi började med ett kortare möte i Lunden där minnena gick till vår bortgångne broder Ingvar Bengtsson. ÄÄ Erland Gummesson gav oss en återblick på denne vår broder och konstaterade att vi nu lidit en förlust vilket
manar till eftertanke om livets förgänglighet.
Efter mingel i vår bar anlände Älmhults Lucia på sitt allra första uppdrag för
året i ljusets tjänst. Vacker sång och vackert blickfång skapade en fin stämning bland oss alla och ökade glöggkonsumtionen till ett maximum. Det är
dessutom inte varje dag som vår bar befolkas av vackra damer och detta
även sedan luciaföljet försvunnit ut i natten.

Väl i Druidgårdens matsal startade den matorgie som alltid är förknippad
med ett svenskt julbord. Detta bord innehöll verkligen allt som hör till och
många berömmande röster höjdes för det som dukades fram. Man kan utan
förbehåll konstatera att full enighet rådde om denna julmats förträfflighet.
Tf Lv Ulf Andersson föll tillbaka i sin forna roll och ledde oss genom måltiden med fast hand och ackuratess. Julsnapsvisor sjöngs, snapsar inmundigades och livremmar släpptes ut vartefter kvällen avancerade. ÄÄ Erland
Gummesson läste en juldikt av Elof Rydberg (bror till Viktor) med sin numera vältränade förmåga som recitatör. Ett dramatiskt poem som inte lämnade någon oberörd.
Beröm haglade också över bröderna i kvällens Fu, som gjorde ett stort intryck på de närvarande damerna med sina fallenheter för huslig service.
Måhända något som kommer att krävas framledes även i hemmets härd
för dessa som nu visade sina begåvningar.
Ett lotteri hör naturligtvis till en afton som denna, och ett antal chokladkartongen av modell större delades ut till glada vinnare. ÄÄ Erland berättade
om våra tidigare insatser till hjälp åt orkanoffren på Filippinerna, något som
rönt stor uppskattning av mottagarna på plats.
Den glada och uppsluppna gemenskapen förflyttades så småningom till vår
barregion där umgänget blev allt mer uppsluppet ju längre kvällen led.
Som sig bör. Det gällde att värma sig inför den bistra och isiga kyla som
rådde där ute i vintern.
Text och bild: Alf Carlsson
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Cynthus
Julbord med Lucia

GUTAS LUCIAFEST
Ett år är snart tillända, och vi har åter kommit fram till vårt traditionella Luciafirande. Ljusets drottning, med tärnor, var i år inga mindre än
Gotlands nyligen korade Lucia, Viktoria Karlström.
Förväntansfulla bröder med damer hade bänkat sig i Odd Fellow-lokalen i
Visby, och på slaget 19.00 kom Luciatåget. Förutom hymnen Sankta Lucia,
framfördes ett antal vackra sånger som hör Luciahögtiden till. Varma applåder, som tack för en stämningsfull ceremoni, följde Lucia och tärnor ut ur
lokalen, och Logen lämnade även bidrag till välgörande ändamål.
Kvällen startade med sedvanligt glögg- och mingelkalas för
de närvarande, varefter berörda bröder tog sig till Logesalen
för en kort Druidstämma. Efter
Luciatablån bjöds övriga bröder in till Lunden, varpå br M
hämtade in damerna. Bröderna
stod uppställda på sina platser,
och de blev glatt överraskade av
damernas stilfulla inträde i salen, hälsandes mot ÄÄ innan de intog sina platser. Allt regisserat av br M, Bo Jacobson. Under mötet underhöll br Lennart
Thorndal med sång och gitarrspel, samt läste br Leif Svensson ”Jauldikt” av
skalden Karl-Gustav Larsson på klingande gutnisk dialekt.
Efter det förkortade Eubatmötet stod ett dignande Julbord dukat. Lv br Lasse
Tell, hälsade välkomna, och sen var det bara att bänka sig och ta för sig av
mat och dryck till sedvanliga små visor, ledda av br Leif Svensson. Mätta och
belåtna med avslutningens saffranspannkaka och kaffe, kunde vi se tillbaka
på en mycket trevlig och uppskattad kväll i Druidismens anda.
Bo Jacobson

Julig slips var påbjudet kvällen till ära och många bröder hade hörsammat detta.
Arbetsutskottet välkomnade oss med ett glas varm glögg och julstämningen började infinna sig. Med tanke på ett något pressat tidsschema erbjöd lotteriutskottet
sina lotter redan vid vår ankomst, som det föreföll med ett mycket bra resultat.
ÄÄ Rolf Johansen välkomnade bröderna och kunde nöjd meddela att ytterligare en sökande till vår loge har anmält sitt intresse. Försöket med inbjudna gäster till för- och efterloge slog så väl ut att ÄK beslutat att repetera detta.
Under ideellt fick vi lyssna till Låt Julen Förkunna med Tommy Körberg och Sissel
Kyrkjebö, kanske mer känd som Happy Xmas (War Is Over) av Lennon/Ono.
I efterlogen väntade ett dignande julbord och Lv och Arbetsutskott fick
verkligen hänga i. Mätta och belåtna
bröder fick sedan hålla koll på sina
lotter. Ett stort antal julblommor
och blomstergrupper fick nya ägare.
Vinsterna skänkta av Henrikssons
Blommor. Vid förra mötet var vinsterna skänkta av Hökerumsgänget.
Leif Olofsson, vår senaste broder
med Ola Sjöblom
Br Anders Svedberg, f d turistchef, numera världsmedborgare, hyllades med anledning av sin högtidsdag.
Vi skiljdes åt, önskade varandra God Jul och Gott Nytt År och lovade att ses
igen på det nya året.
Lars Erik Göthager
Kampen fortsätter mot vår vanligaste cancersjukdom

prostatacancern

Bg 782-1911 Skriv ”Stipendiefonden” på talongen

Lucia hos Logen Derva

Dan Hellström under- Gertrud Nilsson läser
håller i efterlogen. “Dikten till Mannen”. Håkan Svensson läser “Tomten”

Fredagen den 13:e brukar ju vara en olycksdag enligt sägnen, men vårt luciafirande fungerade helt utan missöden. Länets lucia med tärnor besökte
oss traditionsenligt även denna luciaafton.
33 bröder hade hörsammat kallelsen till denna kväll samt fyra inbjudna damer,
Gertrud Nilsson, “Kactus” Forsmark, Doris Lundström och Gertrude Windstet.
Samt en norsk broder, Egil Kristiensen, från logen Belenos i Sjördal.
Kvällen fortlöpte med lite galna upptåg från både bröder och luciaföljet.

Kvällens ”Farbror Barbro”
Håkan Svensson gjorde
entré framåt småtimmarna och läste stämningsfullt ”Tomten” (dock ej
den av Rydeberg).
Text & foto: Bosse Th
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Fingals Tomteloge med Lucia,
julmat och årstomten...

...firades med 71 deltagande brr med damer. Traditionellt inleddes julmötet i
Lyby kyrka med stämningsfull julmusik som vår organist br Bengt Ekstrand som
vanligt ledde på ett professionellt och trevligt sätt. Br Bengt Carlsson ackompanjerade på bas. Vår egen eminenta Fingalkör inledde med ”Bereden väg” följt av
”Hosianna” ackompanjerad av Jan Davidsson på trumpet. Kvällens solister var
brr Jan Davidsson och Jonas Strid. Jan Davidsson framförde tillsammans med
Fingalkören ”Stad i ljus” och Jonas Strid sjöng ”Stilla Natt” och ”Adams Julsång”.
Br Conny Ekström läste dikten ”Tomten” av Viktor Rydeberg. Älvdalsskolans
åk 6, under ledning av Jennie Haglund, stod för luciatåget och ett 80-tal
åhörare hade kommit till kyrkan och de fick verkligen uppleva julstämning.
Efter de suveräna framförandena önskade Fingalkören och musikanterna åhörarna en God Jul och ett Gott Nytt År. Br Håkan Emmertz förlänade de kvinnliga
aktörerna var sin blombukett och ett tack till samtliga aktörer och då speciellt till
ledaren Bengt Ekstrand. En bukett julblommor överräcktes också till kyrkvaktmästare Stig-Arne Jönsson som välvilligt ställer med att öppna kyrkan.
Efter detta promenerade de 70-talet Fingalbröderna med damer över landsvägen
till Församlingsgården där vi kunde avnjuta ett traditionellt och hemlagat julbord.

I en instrumentlåda
Kvällens musiker Mats Lundberg, gitarr och sång,
Nils-Göran Jonasson, piano, och Roger Lydén,bas
Denna november kväll gästades vi i Wirdar av tolv bröder från logen Avalon
med broder Gunnar Ihrén i spetsen. Broder Gunnar invigdes, för övrigt,
som eubat i Wirdar redan år 1950, det vill säga för hela 63 år sedan! ÄÄ
hälsade Avalon bröderna särskilt välkomna till kvällens möte.
Kvällens ideella inslag, ”I en instrumentlåda”, stod broder Roger Lydén för
förstärkt med bröderna Mats Lundberg och Nils-Göran Jonasson. Bakom
kvällen rubrik stod således musikalisk underhållning! Roger började med
att öppna den medhavda instrumentlådan och plockade upp en första tavla
med siffran 3 följt av en ny tavla med siffran 4. Då började vi ana vad detta
skulle röra sig om, det blev dock ingen 34:an men dock fyra andra sånger
signerade av den svenska textförfattaren till 34:an - Olle Adolfson.
Olle var son till skådespelarparet Milred Mehle och Edvin Adolfson. Olle var
född 1934 och debuterade redan 1956 med vissamlingen ”Det gåtfulla folket”. Kvällens repertoar bestod av sångerna Okända djur, Trubbel, Balladen
om det stora slagsmålet på tegelbacken och till sist Sängen.
Bröderna tackade med en varm applåd.
Efterlogen bjöd som vanligt på god mat och trevlig samvaro.
Bakom tangenter och kamera, Mats Höstbo

Lv Christer Andersson med
Anna-Greta & Irene

Kampen fortsätter mot
vår vanligaste cancersjukdom

• prostatacancern •
Pg 782-1911 Skriv ”Stipendiefonden”,
så kommer bidraget rätt.

Teckenutdelning med
Julfest hos Logen Iris
Brr Henric Falkenberg, Bengt Carlsson och Bertil Olsson underhöll med julmusik och br Göte Persson läste sin dikt om tio små tomtars bedrifter och öden.
Det blev också dags för Tomteritualen. Fjolårstomten, br Håkan Emmertz,
skötte det rituella utnämnandet av årets tomte och överlämnade tomteklädseln till den nye årstomten som blev br Per-Anders Gustavsson och hans första
uppgift var att ta hand om julklappslotteriet. Ett lotteri av skänkta priser som
vår Lv Christer A ordnat. Det blev ytterligare underhållning i form av sång, då
Fingalkören framförde av br Göte Persson ihopknåpade texter om Logen Fingal.
Avslutningsvis tackade ÄÄ Håkan Emmertz för maten och riktade ett speciellt tack
till Lv för väl genomfört arrangemang. Ett tack framfördes också till Anna-Greta
Olsson och hennes dotter Irene för all hjälp med maten. Även våra musikanter
visades stor uppskattning. Slutligen önskade ÄÄ alla En God Jul och Ett Gott Nytt År.
Text Christer Nilsson Foto Gert Nilsson

Tre saker som hänger ihop; Druidisk teckenutdelning under Eu, efterföljande Julfest
med damer i tålmodigt väntande, samt hur druider, damer och mat kan synkroniseras.
I närvaro av RSM Dan Bergeld samt Västanlands ämbetsmän med SÄÄ Mats Rosenbielke
och SSkr Lasse Nilsson i spetsen avhandlades formalia intills teckenutdelning.
Veterantecknet utdelades till OÄ Bo Alderstig med 26 förtjänstfulla år bakom orgeln i
Ordens tjänst. OÄ Ivan Ågren, OÄ Lennart Sjöberg, OÄ Lasse Nilsson samt R Thomas
Freding förärades sedan Stjärntecknet för rederliga tjänster. Så installerades också
OÄ Lennart Sjöberg (i flottans högtidsdräkt, kaptensgrad) till logevärd av storlogens
ämbetsmän. Medan damerna väntade utanför Lunden.
Så Julfest. Vi var drygt 50. Konversera, plocka fram julmaten, ställa sig i kö, råka bli sist i kön, men märkligt nog först ändå (kön vände!). Tidsmässigt något
”suppé plus tard”, men begicks ändå med gott humör. God och riklig julmat. Allt
hände samtidigt. På något sätt hanns varken talet till kvinnan, fosterlandet eller
till köket med innan utlottningen tog vid. Många lotter såldes och två utmattade
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Jullunch för
seniorerna i Alir

Camulus gåva till
Sällskapet Jultomtarna

Stolta överlämnare ÄÄ Owe Carlsson och TjOÄ Pär- Anders Sääf.

Lugnt och värdigt fick vi, 31 Druidbröder åter förmånen att få träda in i vår
kära Lund. Utanför dörrarna lämnades en kulen snötyngd vinterkväll för en
varm och ljus stund i E F E.
ÄÄ Owe Carlsson hälsade alla välkomna, i synnerhet broder Anders Welltén
från logen Merlin i Karlskrona som hedrade logen med sin närvaro. Alltid
trevligt med besök av utsocknes bröder! Betänk dock att nyss nämnde
Welltén inte är speciellt främmande som före detta Skövdebo.
Terminen sammanfattades och man konstaterade att samvaron frodats.
Mellan logens möten har bland annat en stor delegation bevistat logeinvigning på Island, mer om detta senare. Det hållits ”After Work”- kväll och
nu sist julfest på vår närbelägna Golfrestaurang. Uppskattade tillställningar
som tarva uppföljning! Så redan 7 mars planeras ett After Work igen.
Druid-Orden ökar nationellt i antal bröder. Vi bidrar genom att till nästa
möte inviga fem nya bröder i Eubatgraden. Det ser vi alla fram emot.
I efterlogen tog MÄ Bertil Kilander till ordet och deklamerade ur Topelius;
Julen. Efter en smakfull och julinspirerad middag blev det förevisning.
Medelst ljusprojektor visade våra bröder Christer Hardenberg och Bengt Berg
skojiga och vackra bilder från den som syntes, dramatiskt omväxlande isländska ön. Vi som inte var med får hoppas på nya Druidfärder över Västerhavet.
ÄÄ önskade alla God jul och tackade våra eminenta husvärdar för god mat och
support under teminen. Man känner sig alltid väl omhändertagen i logehuset.
Kvällens lotteri inbringade 951 kronor till vår insamling. Det beslutades att
överskjutande medel ska skänkas till de av storm nödställda i Filippinerna.
Vår Loge valde även i år att skänka insamlade medel till Sällskapet Jultomtarna.
Detta sällskap grundades i Stockholm julaftonen 1870 av köpmän. Syftet var
att skaffa kläder till stadens fattiga barn. Skövdes Jultomtesällskap bildades
1877 och står nära nog ensamma kvar i landet med denna behjärtansvärda
syssla. Förra julen erhöll 250 barn i Skövde värmande förstärkning i tillvaron.
Text och foto Ulf Sahlén

Teckenmottagare Ivan Ågren, Bo Alderstig, Lasse Nilsson och Lennart
Sjöberg. Thomas Freding saknas på bilden

Måndagen den 25 november var det åter dags för seniorerna att äta den jullunch som är så uppskattad, av de äldre bröderna som inte så ofta kan närvara på så många logemöten.
Vi samlades vid tolv-tiden, men dessförinnan hade ett antal bröder, redan i
arla morgonstund, samlats för att duka upp, skala pärer, steka köttbullar och
prinskorvar samt att ställa allt i ordning innan resten av bröderna anlände.
Åter rekord, 29 seniorbröder hade hörsammat inbjudan. Att ett seniorutskott kan
behövas inom respektive loge är i detta fallet ett konstaterande. Vid ankomsten
bjöds det på glögg och pepparkakor varefter julfesten kunde börja. Naturligtvis bjöd
våra Ljusne-kockar, Bengt Larsson och Anders Lindkvist, på deras specialkomponerade Janssons frestelse. Den frestelsen kommer nog att få byta namn framledes.
Musik och julsånger framfördes av ”Druttan” Eva Björk och de skönsångande Åse Björk och Hanna Eriksson.

Jullunchen avslutades vid halv-tre tiden med hemfärd med färdtjänst, eller
med broderlig hemkörning. Den broder som ifjol åkte spark till lunchen
kunde i år tyvärr inte upprepa denna bravad.
Vi inom seniorutskottet vill tacka alla bröder som på ett förtjänstfullt sätt
bidragit till denna för inom logen Alir så betydande samling för våra seniorer.
Text o bilder,Johnny S Andersson

lotteriutropare avverkades. Någon förnam Fritiof Nilsson Piratens beskrivning
av överdådigt och målmedvetet inmundigande av både fast och flytande föda,
dock till skillnad av ett betydligt mer
pressat konsumtionsschema hos oss.
Lotterivinsterna fördelades som vanligt efter Poissonfördelningen, enligt
principen”slumpen har inget minne”, vissa Julfest-trogna damer fick
som vanligt rik tilldelning, medan
andra, trots rikligt lottköp, vandrade
hem tomhänta. Rättvisan är blind.
Vi hågkom speciellt de damer som för
första eller som vid upprepade gånger
inte längre kan vara tillsammans med
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sina makar, bl.a. Anne-Louise Olofsson, maka
till vår bortgågna bror OÄ Dick Olofsson.
Magnus

Lilla Esther med sina föräldrar Carolina och
Istvan Trombitas.
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Logen Merlin byter lokal

Mötet i november inleddes med en förenklad D-stämma där vi balloterade en
ny broder. Därefter var det dags för ÄÄ
Michael Lundström att hälsa 35 bröder
välkomna till dagens eubatmöte. Vid den
högtidliga receptionen blev Kilian Melin
upptagen som ny broder i vår loge. Som
ideellt inslag fick vi på recipiendens önskemål lyssna till ett avsnitt ur Fellowship
of Ring som heter ”Concerning Hobbits”.
Efterlogen inleddes med att TjOÄ Kurt Olsson höll tal till fosterlandet och tog upp hur vi har
det på olika områden i vårt land. ÄÄ höll tal till recipienden som svarade i sitt tal med att han
med spänning såg fram emot medlemsskapet.
Br. Mikael Wirbrand gav oss ett ”historiskt inslag” där vi fick veta lite mer om dagens
datum den 30/11. Br. Roland Hansson berättade att han just detta datum varit medlem
i Rotary i 40 år. Gästande broder Tommy Davidsson tackade för maten och därefter bröt
M K-E Andersson taffeln.
Lördag den 14 december var det så dags för det sista mötet i Odd Fellows lokaler. 40
bröder hade kommit för att fira”Lilla Julafton” som började med att ÄÄ Michael Lundström
tackade bröderna och medämbetsmännen för det gångna året och önskade alla en God Jul.
Därefter tände M Karl-Eric Andersson de sju ljusen med en vers till varje, som lästes av br.
Lennart Håkansson. Han fortsatte sedan med att läsa berättelsen ”Julotta” av Albert Engström.
Under pauserna i läsningen sjöng bröderna olika julsånger till ackompanjemang av br. Ulf Ottosson och br.
Tommy Anbrand. Br. Ulf gav oss också ett musikaliskt
julkort, när han framförde ”Have yourself a merry little
Christmas” på ett fint sätt. Därefter kom Tomten, alias
br. Anders Johnsson, och bjöd oss till glöggbordet.
Sedan var det dags för Lv. Ulf Gustafsson att bjuda oss till
julbordet, som han tillsammans med Fu ”komponerat” på
ett utmärkt sätt. Under måltiden sjöngs ett antal julsnapsvisor och stämningen var verkligen hög. M K-E Andersson läste dikten ”Läraren”.
Lv. delade ut pris till br. Hans Assarsson för hans seger i snapsvisetävlingen. En julfrågesport hann man också med innan det var dags för Merlins lucia att göra entré. Det var i
år br. Claes Heimfors som blev krönt i vederbörlig ordning.
Efter julklappsutdelning, musikunderhållning och dragning i lotterierna fortsatte den
trevliga samvaron innan det var dags att bege sig hemåt i den milda decembernatten.
KEA

5000:- till

Stadsmissionen i Karlstad

Britt-Marie Bråby med personal har mottagit en check på 5000 kr.

Logen Aquila har traditionsenligt överlämnat en julgåva till Stadsmissionen och den
17 december besökte logebröder Stadsmissionen i Karlstad och överlämnade en
julgåva på 5000 kronor.
Vi har sedan flera år tillbaka avstått att under decembermötet dela ut julklappar till varandra och istället lämnat ett bidrag till mindre bemedlade personer i Karlstad. Det har blivit ett
självklart val att hjälpa Stadsmissionen för det arbete som läggs ned av personalen varje år.
Text & Foto Ulf Widén
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Rökdag i Näs,
Sveriges
druidtätaste ort

Logen Wirdar i Ljungby fick den 13 november ett trivsamt besök av tolv
bröder från dotterlogen Avalon i Älmhult. Vid kaffebordet råkade jag sitta vid samma bord som ett flertal av de gästande bröderna. Det framkom att tre av bröderna bodde i byn Näs, vilken torde vara Sveriges druidtätaste samhälle. 43% av gårdarna bebos av bröder i logen Avalon!
Bygemenskapen är mycket stor och som ett exempel härpå nämndes att
man vid två tillfällen varje år anordnar rökdag. Med glädje tackade jag ja
till en inbjudan att få deltaga den 7 december vid kommande evenemang.
Dock, angav broder Jonas Carlsson, värd för rökardagen, var en muntlig
berättelse, en ”rökarhistoria” ett måste. Detta är väl det minsta man kan
begära av en gäst, svarade jag och bokade in dagen i min almanacka.

Jag och wirdarbroder Peråke Wiberg fann till slut den rätta vägen till Näs,
mitt emellan stormen Sven och snögloppet som följde den 8 december.
Den klarblå himlen tonade vackert mot det mörkare vattnet nedanför den
snöpudrade slänten framför oss. Efter druidiska handslag kunde konstateras att vi var sex församlade druider och trenne kanske blivande bröder.
Vi besiktigade den gamla ”backröken” från 1700-talet. I gruvan nere vid
vägen hade man eldat ett bra tag och draget var det inget fel på. Den 7 – 9
meter långa rökgången mynnade i en röklåda 4 meter upp på kullens
krön. I röklådan fanns 150 kg av skinkor, sidfläsk och tre olika sorters
korvar. Temperaturen var nästan 70 celsiusgrader, varför den kunde betraktas som en varmrök. Vi inbjöds till lunch i broder Jonas trivsamma
hus, ärtsoppa med fläsk och därtill lämplig dryck. Jag förstod att allt til�lagats på traditionellt sätt med blötläggning av ärtor och långkok av fläsket,
varför jag undrade om även korvarna i röken hade malts, kryddats och
stoppats dagen innan. Jovisst, flera i rökgänget hade varit församlade dagen innan, hjälpts åt med förberedelserna och legat över i bostaden. Vid
lunchen berättades ett flertal roliga historier. Även jag fick bidraga med
den absolut sanna historien från 1943, då min far Karl i Finnhult, helt
oförskylt fick en helrökt älg i sin kolmila.
Så var det dags att provsmaka korvarna. Hur läckert smakar inte
nyrökt kött! Visst var kryddningen olika, men alla bedömdes vara fullpoängare. Vet ni förresten vilken öl som bäst passar till nyrökt korv?
Den heter Aecht Schlenkerla Rauchbier från Bamberg i Bayern.
Vi som var med i Näs denna dag var Jonas Carlsson, Mats Rignell,
Per Andersson, Greger Jansson, Donald Käll, Kurt Gustavsson, Per
Berggren, Peråke Wiberg och Ove Finnhult.
Tänk vad man får vara med om som druidbroder!
Vid tangenterna: Ove Finnhult
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Uppfinningar är nödens moder

- och historien om ett papperslapp

av Per Larsen, Riddaren av möjligheterna

För ganska många år sedan hittade jag på en loppmarknad, en uppslagsbok
som handlade om tekniska uppfinningar. Boken var tryckt 1907 och i förordet påstod författarteamet att ”Nu var troligtvis det mesta uppfunnit och
boken kunde anses som ett förträffligt uppslagsverk för lång tid framöver.”
Med dagens eskalerande teknikutveckling kan vi dra lite på smilbanden.
Om vi själva tänker tillbaka till vår ungdom, så kan vi lätt konstatera vilken
otrolig utveckling vi har fått uppleva och fortfarande upplever.
Finns det då något i vår nuvarande omvärld som uppfanns för
riktigt länge sedan?
Jodå, som exempel kan jag nämna att vinkelhaken och sågen uppfanns av
Egyptierna, romarna skapade hyveln och det var också under deras tid som hammaren med spikdragare blev till, medan borrsvängen uppfanns redan under tidig
medeltid. Det är slående hur litet dessa föremål har utvecklats genom seklerna.
En nutida snickare skulle troligtvis klara sig utmärkt med de yxor, sågar, huggjärn,
hammare och klubbor som hans romerske kollega använde under tiden för Kristi
födelse. Och mursleven, det lod och lodsnöre som murarna använde för tusen år
sedan är faktiskt identiska med dem som en nutida murare använder.
Här kommer ett par exempel på att det egentligen krävs en förening av ett antal processer och uppfinningar innan även ens
de enklaste vardagsting kan komma ifråga.
I både den lilla och den stora historien handlar det skedda ytterligt sällan om
en rak kedja av orsak och verkan, utan för det mesta om en väv av händelser
och stukturer, av individer och kollektiv, av geniala idéer och grova missförstånd
etc., som alla samverkar på ett vis som få kunnat ana och än färre förutsäga.
Så till exempel finns det en koppling mellan uppfinnandet av ångloket och
uppfinnandet av dragkedjan.
När järnvägarna fick sitt stora genombrott runt mitten av 1800-talet ledde det överallt till att den långväga landsvägstrafiken minskade drastiskt,
vilket i sin tur orsakade att underhållet av vägarna kom att eftersättas.
Försummelsen var så grav att Europas vägnät runt 1870 faktiskt befann sig
i sämre skick än det varit under slutet av 1700-talet.
Att vägarna blev relativt tomma gav ett alldeles nytt fordon chans att ta plats:
cykeln. Cykeln hade nämligen en viktig fördel. Den i våra ögon löjliga konstruktionen, med ett stort, stort hjul fram och ett litet, litet stödhjul bak,
gjorde den mycket lämpad att trafikera de förfallna vägarna. För dels så
klarar sådana här stora hjul olika ojämnheter mycket bättre än hjul av normalstorlek, dels så höll de här hjulen cyklisten högt ovanför gyttjan.
Det fanns även kvinnliga cyklister, självklart utsatta för mycken skepsis,
inte minst för att trampandet krävde specialplagg, som, här höjs både ögonbryn och näsor, faktiskt blottade benen, och det mer radikalt än någonsin
under 1890-talets långsamt uppåtkrypande kjollinje.
Lösningen blev stövlar, stövlar som förlängts i takt med att mer och mer av
kvinnornas vader visades. Problemet var bara att dessa allt högre stövlar också
krävde allt längre knäppning: uppåt tjugo per fotdon var ingen ovanlighet.
Och lösningen på det bekymret visade sig i form av den första dragkedjan
uppfunnen av en viss Whitcomb Judson år 1891 och avsedd just för skor.
Att denna dragkedja inte fick någon framgång, utan att det blev svensken Gideon
Sundbäck som gav denna fästanordning dess moderna form, det har mest att
göra med att Judson var representant för en inte helt ovanlig typ bland ingenjörer och teknokrater: De som brukar de mest underbart komplicerade lösningar för att åtgärda ytterligt enkla problem. Vilket visas både i hans dragkedja
och i det den stackars Judson själv såg som sitt verkliga livsverk, nämligen
tryckluftsdrivna spårvagnar.
Ingvar Kamprad sa en gång: ”Dyra och komplicerade tekniska lösningar
utförs av medelmåttor.”
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Sundbäcks lösning var den bästa ur ren industriell synpunkt: den var lät�tare att masstillverka. Efterfrågan eller att så kallat verkligt behov behöver
inte alls finnas med från början – inte sällan föregår lösningen problemet.
Uppfinningarna blir då nödens moder.
Ett annat litet vardagsföremål kan exemplifiera detta: de små gula självhäftande lappar som snart sagt alla skrivbordsmänniskor förbrukar i hisnande
volymer. Just detta ting tog sin början i ett misslyckat kemiskt experiment
på ett storföretag, där resultatet blev ett lim som vägrade torka.
Något mer oanvändbart är väl svårt att föreställa sig. Det som gjorde att
kemisten ifråga, Spencer Silver, inte lät allt gå i soptunnan var att det här
limmet inte var vidare klibbigt.
Eller rättare: det var tillräckligt klibbigt för att hålla ihop ett par ark papper men inte så klibbigt att det skadade papperets fibrer. Uppfinningen
var dock bara halvt rätt. För vad skulle man göra med detta ytterligt svaga
lim? Ingen visste. Silver lät i alla fall ta ut ett patent - i hans ansökan från
1970 angav han vagt att lösningen var nog väldigt bra att använda i aerosolburkar.
Sedan hände inget på några år, men 1974 var det en annan kemist på bolaget, Art Fry, som plötsligt kom ihåg Silvers svaga lim. Fry sjöng i kör och
irriterades över att de bokmärken han stoppade i sina notböcker hela tiden
envisades med att falla ut och bort. Så varför inte använda limmet till att
göra en ny typ av bokmärken.
För att ett bokmärke skall fungera bör det dock bara vara lim på den del
som sitter inne i boken. (Dittills hade alla idéer förutsatt att limmet skulle
täcka papperets hela baksida). Återigen hade någon presterat halvt rätt.
Skulle man i bolagets styrelse verkligen vara villiga att betala så mycket för ett
limbestruket bokmärke, när vanligt papper var så oändligt mycket billigare?
Än en gång visade sig räddningen i den speciella form av mänsklig fantasi som
lockar oss att bruka ting till helt andra saker än de ursprungligen avsedda.
Vad som skedde var alltså att Frys kollegor inte brukade de här bokmärkena på det avsedda viset. Inte helt ut i alla fall. De skrev på dem och använde
dem gärna för att lämna kommentarer om och inte minst på andras PM,
inklistrade direkt i dokumenten - att det svaga limmet bara satt i lappens
ände gjorde det lätt att kika på den text som låg under. Och då Silvers och
Frys uppfinning på detta sätt visade sig mer användbar än någon av dem
kunnat föreställa sig, beslöt bolaget att till slut satsa på den.
Efter en minst sagt trevande start år 1977, då man var tvungen att inte bara
ge bort block med sådana här lappar till möjliga kunder utan även skicka
runt folk för att visa hur de kunde användas, kom så det stora genombrottet, som dock överraskade det stora bolaget till den grad att det inte kom sig
för att söka något internationellt patent…
Som sagt det är sällan bara tankekraft som gör en uppfinning möjlig. Ofta
krävs att en rad olika förutsättningar är uppfyllda, innan snilleblixten alls
blir meningsfull.
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LANDET RUNT
1 Logen Ad Astra, Malmö
Efter ett väl genomfört möte innehållande det högtidliga Eldöverbringandet
kunde Lv Fredrik Björklund lotsa in 39 bröder till matsalen. Intåget skedde
till tonerna av ”Skånska mannar” och måltiden som serverades var också
på det Skånska temat. Stekt fläsk och löksås, kan inte bli mer Skånskt.
När alla fått något i glasen
kunde ÄÄ Uno Jönsson hälsa välkommen och utbringa
den första skålen till vår
Loge. Sedan var det igång.
Ljudnivån nådde snart till
de nivåer som visade att
Nils Holmberg, Filip Hagelbäck, Magnus
bröderna trivdes.
Enander och Mikael Heintze
Första avbrottet kom när ÄÄ
gratulerade två av våra nya bröder som den
senaste månaden jubilerat. Br Bengt-Olof
Kardell som fyllt 60 och Br Nils Holmberg
som fyllt 50 förärades båda vår vackra ljuslykta och blommor.
Den tredje buketten fick vår gästande danska
broder Dennis Lynge Sörensen, som veckan
före på ett broderligt sätt tog hand om hemDennis Lynge Sørensen i
transporten för en del Ad Astra bröder som
samspråk med Lars Grefmar besökte Logen Avalon i Köpenhamn.
Broder Dennis presenterade sig sedan och berättade att så dansk han är, så
är han sedan tre år tillbaka bosatt i Skåne.
Nästa avbrott var för ett lotteri. Vinsten bestod av en biljett till vårt stundande
110 års jubileum och gjorde att lotterna försvann snabbt. Denna gång var
broder Krister Olsson den lyckliga vinnaren. Flera chanser kommer framöver.
Sedan var det äntligen dags för musik. Bröderna Kjell och Milos framförde
Don`t cry for me Argentina på ett sådant sätt att applåderna aldrig ville
tystna. Sedan fortsatte de med Nitutchka, en czardas som fick det att spritta
i kroppen och aftonen var fullbordad.
Nu hade kvällen börjat bli sen, så bröderna började tacka för sig efter en
kväll som kommer att vara lätt att minnas.
UJ

4 Logen Amici, Landskrona
Bierabend

Denna tisdag samlades vi på Barsebäcks Bygdegårds för att avhålla vår
Bierabend. Aftonen samlade 23 bröder med gäster från logerna Halör,
Vidar, Nemeton och Carnac. Vi hade även ett antal presumtiva bröder närvarande. Mycket glädjande!
LV Kent Remes bjöd bröderna till bords där Br Ulf Steimer från Nemeton
såg till att vi fick rejält med Tyska delikatesser! När vi väl satt os hälsade ÄÄ
Tommy Andersson samtliga besökare välkomna, speciellt besökarna, med
en önskan om en trevlig kväll.

Under måltiden smakades det på olika ölsorter som fodrade diverse sånger.
Bröderna från Ljungby bad att få framföra sin traditionella snapsvisa varpå
de reste sig för körsång, kanske inte det vackraste framförandet men samtliga kunde i alla fall texten! Detta kontrades av Carnackbröderna där de
framförde en snapsvisa från norr med en hyllning till Sunnanland!
Vi körde ett 20:a lotteri där 1:a priset vanns av OÄ Curt Sjöberg från Logen
Widar, 2:a pris gick till mig, OÄ Martin Hovenberg, Amici och 3:e pris togs
hem av ännu en Amicibroder OÄ Christer Persson.
Så småningom avslutade vi med kaffe och avec samt nybakad äpplekaka
med glass. De besökande bröderna tackade för kvällen och att de fick möjlighet att delta vid denna Bierabend.
Framåt kl 22 avrundades kvällen i god Amicianda.

Druidgradgivning hos Nemeton

Sedan flera år delar vi upp Bard- resp Druidgradgivningarna mellan oss. Då
vi nu hade två Amicibröder som skulle på sin Druidgrad var det dags för oss
att besöka Nemeton för denna tillställning. B-bröderna Pär Barane och Göran
Mattson, även Nemeton hade en broder som skulle upphöjas till Druid.
Efter en högtidlig gradgivning bjöds vi till bords där Nemetons Kock, Br Ulf
Steimer komponerat en ljuvlig 3-rätters meny som avslutades med kaffe.
Under tiden vi satt till bords hölls Talet till Fosterlandet av MÄ Thomas
Kock med en återblick 150 år tillbaka i tiden med jämförelse i siffror för att
belysa hur Sverige övergått från bondesamhälle till dagens högteknologiska
och stressiga land vi nu är. Han avslutade med några bra ord som jag ber
att få citera ” Det har blivit bättre, kan bli ännu battre”
Amicis ÄÄ, Tommy Andersson höll talet till recipienderna där han gick in
på vad det innebär att bli Druid. Recipiendernas tal hölls av Amicibrodern
Göran Mattsson där han fortsätter på ÄÄ:s tema. Br Göran avslutar med att
lyckönska Orden och logerna i sitt fortsatta arbete med dess utbredning.
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Sedvanliga skålar utbringades!
Nemetons ÄÄ kände att han behövde hålla ett spontantal där han tackade
för Talet Till Fosterlandet och utnämnde det till det bästa han någonsin
hört! Bara det med att endast 20% av barnen blev äldre än 5 år… Dessa
150 år har samhället utvecklats enormt men sett ur universums ålders
perspektiv är det mindre än ett silkespapper på tidsaxeln… Dock finns det
ännu i dag länder i Afrika, Kongo, som befinner sig på samma utvecklingsnivå i dag som vi hade för 150 år sedan!
Egen reflektion: Orättvist såklart… Spännande att se vart vi är på väg med
utvecklingen. Kräver av oss alla att vi tar ansvar för en hållbar framtid!
Kvällen led mot sitt slut och bröderna skiljdes åt i god druidisk anda.
Text och bilder: Martin Hovenberg

8 Logen Wirdar, Ljungby
Bardgradgivning.

ÄÄ Dennis Byrskog hälsade 40 bröder varmt välkomna till kvällens bardating. Efter sedvanliga förhandlingar så var det dags för reception. Broder
M begav sig för att hämta de väntande eubaterna, som säkert spända av
förväntan undrade vad som väntade dem.
Ritualen fortskred hela tiden klanderfritt, så även med ett väl genomfört
bardaspel. Så efter en väl genomförd bardgradgivning, så kunde bröderna
gratulera de nya välkomnade barderna, Mikael Antonsson, Roger Lydén,
Tommy Hultberg och Rolf Hansson till sin nya grad.
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18 Logen Cynthus, Ulricehamn
Druidstämma och eubatmöte

Vi kunde glädja oss åt långväga gäster ifrån Logen Altair i Arvika, Jan
Andersson och Tord Olsson, och hälsade dem hjärtligt välkomna till
Ulricehamn. En förkortad Druidstämma inledde kvällen.
Eubatmötet tog vid och vi var 42 bröder närvarande, däribland vår nya broder Leif Olofsson som recipierat i Borås. ÄÄ Rolf Johansen meddelade stolt
att Svenska Druid-Orden nu är till antalet bröder 5003 och alltså över det
magiska strecket.
Under ideellt fick vi lyssna till The Bellamy Brothers som framförde låten ”Let
Your Love Flow” som väckte fina minnen hos oss lätt gråhåriga hjältar som
regerade dansgolven på 60-70-talen, och kanske speciellt hos br MÄ som behövde samla sig innan han läste upp de närvarande brödernas namn.
I efterlogen var samtalsämnet vid flera av borden det relativt låga deltagarantalet vi har för närvarande i vår loge.
Analyser av orsaken framlades här och var och slutsatserna var varierande.
Klart är dock att vi saknar våra yngsta bröder i allmänhet och våra senast
intagna i synnerhet. ÄK har en del att fundera på och även vi bröder bör
aktivera oss i detta och försöka få med fler till våra logekvällar.
Till slut kan vi inte undanhålla er att br Pierre Ullmark återigen stod för
underhållningen då han med mimik och inlevelse drog några väl valda
muntra historier.
Lotterikommittén lyckades sälja en stor ring med lotter och några av oss
tågade hem i kvällningen med vinster under armen.
Lars Erik Göthager

21 Logen Wales, Malmö
De nyblivna barderna Tommy Hultberg, Roger Lydén,
Rolf Hansson  och Mikael Antonsson

Kvällen fortsatte så med god mat,
gott vin och tal. Hedersdruid SvenHolger Johansson höll talet till
fosterlandet med inspiration av
Alf Robertsons hyllning till Sverige,
samt ett personligt tal till broder
Bengt-Göran Eriksson som denna dag gått i pension. ÄÄ Dennis
Byrskog höll talet till recipienderna
där han gratulerade barderna till
sin nya grad, men samtidigt påpekade att med högre grad följer ökat ansvar gentemot logen. Broder Rolf Hansson
höll svarstalet från recipienderna, där han tackade å sig och sina medbröder för
att de fått vara med om en fantastisk gradgivning.
Efter avslutad måltid var det så dags att bege sig en trappa ned där det bjöds
på kaffe och avec, och kvällen fortsatte i god broderlig anda.
Vid pennan Peter Johansson
Kampen fortsätter mot
vår vanligaste cancersjukdom

• prostatacancern •
Pg 782-1911 Skriv ”Stipendiefonden”,
så kommer bidraget rätt.

Paketauktion

Vadå barn, jul, tomtar och paket! Ålder lär ju endast synas utanpå, kolla
själv spegeln, så nyfikenheten på paketbordet och undersökning av de paket som skulle utbjudas till auktion till förmån för barnjulfesten i början
av januari kunde jämföras med den under ett barnkalas. Endast med den
skillnaden att här gällde det att det i flertalet fall fanns en preferensen för
hårda, avlånga paket med ett betydligt lösare innehåll. En viss spänning
kunde märkas, kugghjul som snurrade bakom pannben, rynkning av pannor och miner i försjunket tillstånd, innan lugnet infann sig i Lunden.
Lundens lugn och harmoni avbröts efter bröders uttåg och sedvanligt anfall
av Wales hörna, där de goda bröderna SOÄ Lars-Åke Sevborn och Lv Ulf
Nordblad inte bara var tappra utan även tappade, dock icke bakom en vagn,
utan mer i glas. Allt efter bröders önskemål.
Vad som skulle serveras denna afton avslöjades tydligt av timjansdoften
som smög sig runt i salongerna. Det skulle med andra ord bli ”artor och
pannekaga” och matsalen intogs en snes över snes.
Med varm punsch i glasen och efter att anförda av ROÄ Göran Lundgren ha
”Højt, sænkt, drejat och hilset paa hinanden” attackerades den naturgasproducerande måltiden och många belåtna suckar kunde hördas mellan
historieberättandet.
Men innan auktionen skulle börja, berättade broder Göran om RSL och
Logen Mimers 100-årsjubileum. Han passade även på att tacka vår M Stefan
Holmström för dennes insats under firandet och förärade honom en flaska vin.
Br Ulf Jensen hade i Afrikas sydligaste land firat sex decennier sedan födelseattesten, varför bröderna genom ÄÄ Fredrik Guvek först nu kunde ge
honom sin hyllning.
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Nu var det dags bröderna Christian Andersson och Stefan Hansson att inta
golvet och budgivningen kunde börja. Det var många paket som bytte ägare
och förrättarnas växelsång fick upp priserna till ibland nivåer som till och
med skulle gjort Joakim von Anka nöjd. Denna afton förkroppsligad av SOÄ
Lars-Åke, som hade fullt sjå med att notera och räkna. Att bröderna icke
snålat kunde konstateras, så tillskottet till barnjulfesten blir rejält.
När visarna bildade rät vinkel mot midnatt skildes vi i sann EFE och med
en önskan om ”Kom godt hjem”.
Med block och penna, Bo af Winklerfelt

28 Logen Ossian, Olofström

En kulen novemberafton samlades bröderna för ett Eubatmöte. Kvällens tema
var ”Finsk afton” och detta präglade de olika aktiviteterna. Bland maträtterna
märktes bl.a. finska pinnar, finska piroger och finsk ostkaka med hjortronsylt.

Persson, Gert Servin och Rolf Persson, som ställer i ordning och städar av
logelokalerna i samband med logearbetet. Grytslanten inbringade 546 kr.
Text/Foto Christer N/Gert N

52 Logen Sefir, Grebbestad
Nya Druider

Bröderna Ronny Ragnarsson, Henrik Tröst och Sven Uhr underhöll även med
finska sånger. Stärkta av detta begav sig sedan bröderna åter ut i mörkret.
Mikael Gustafsson

29 Logen Fingal, Hörby
Vid Eubatmötet den 19 november deltog för första gången de nyblivna brr Bertil
Andersson, Håkan Möllergren och Per Åkesson tillsammans var vi 35 brr som
hälsades välkomna av ÄÄ Håkan Emmertz som även gratulerade Görgen Fridolf
som bevistade sitt 110:e möte, Ola Lundh 200:e, Bengt Ekstrand 400:e och Per
Persson 430. Br Helmer Frithiof rapporterade från RSLs och Logen Mimers
100-årsfirande den 16 november. Han hade då överräckt vår gåva om 1000 kr
till Stipendiefonden..
Br Anders Nilsson stod för kvällens föredrag i vilket han berättade om det företag, Falck, som han arbetar vid. Falck har
bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1950
(startade i Danmark 1906) och är nordens största entreprenör i personvårdsoch räddningstjänster hos såväl myndigheter som företag. Man har utvecklat en
betydande internationell verksamhet i 38
länder. Under mer än 100 år har uppdraget för företaget varit att förebygga olyckor,
sjukdom och nödsituationer, att ge snabb professionell hjälp åt dem som råkat illa
ut samt rehabilitera sjuka och skadade. Falck Sverige har ca 2000 anställda och
omsätter omkring 1 miljard SEK. Inom Region Skåne har man ambulansstationer
bl.a. i Hörby, Sjöbo och Ystad.
ÄÄ Håkan Emmertz tackade br Anders för det intressanta föredraget genom
att överräcka en flaska rödvin.
ÄÄ passade också på att framförde ett tack till brr Gert Nilsson, Göte
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Det var en glädjens dag den 20:e november för dessa glada gossar när
de lade nya löften till brödraskapet. Från vänster till höger har vi Robert
Dahlberg, Gert Jacobsson och Per-Erik Korsström.
Efter den långa trevliga och väl utförda ritualen intogs en middag som brukligt. Per-Erik höll ett fint tal om betydelsen av logens arbete för honom då
han som internationell konflikthanterare stöter på en del elände. I lundens
tysta lugna vrå hittar man den frid och gemenskap som behövs.

68 Logen Cernunnos, Höganäs.

D-stämma och Eu-möte samt julbord med damer
Den 10 december var 41 personer, bröder med damer och sökande broder,
samlade i baren för mingel med glögg och pepparkakor.
Druidstämman öppnades av ÄÄ Tommy Hägg som hälsade välkomna till förkortad Druidstämma och Eubatmöte. På Druidstämman balloterades tre bröder Lennart Westerlund, Mikael Sjögren och Peter Lerviken. På det efterföljande
Eubatmötet informerades om tre nya bröder. Möten avslutades i E F E.
I efterlogen var stämningen hög, julbordet smakade bra och drycken därtill.
OÄ Kjell Ljungren framförde logens gratulationer till ÄÄ. Tommy Hägg som
erhållit ROÄ-graden Riddare av de sju Rosorna. Han är den förste i vår loge
som erhållit denna grad.
Höganäs lucia under ledning av Etel Sjöberg anlände och gjorde ett bejublat
framträdande. MÄ Mikael Landelius tackade med att överlämna blommor.
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Tackade blev även våra duktiga damer Gertie och Barbro som skött serveringen hela året. Damernas tacktal för den goda maten och trevliga festen
framfördes av Gunilla Andersson.
Insamlingen till Stipendiefonden sköttes av Skr. Lennart Magnusson. Festen avslutades i god anda och trevlig stämningen.
Kaj Jönsson


Försäljning och uthyrning av
Nya och begagnade truckar

I samarbete med:

79 Logen Excalibur, Borås

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

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

Druidstämma och eubatmöte

Den extrainsatta Druidstämman hade blott en punkt på dagordningen, och
den var inte av det angenäma slaget. Några brr hade ”straffat” sig ut ur
logen genom att inte betala sin avgift, och sådant går ju förstås inte för sig.
Knappt en vecka till jul och årets sista möte i logen.
Och ovanligt många gästande bröder från andra loger som Cynthus och
Taliesin, ja ända från Aquila i Karlstad kommo två vise män. För den geografiskt
obevandrade kan upplysas om att det är cirka 27 mil mellan Karlstad och Borås.
Mötet i Lunden var ovanligt spännande Åtminstone tyckte referenten det,
eftersom han för första gången fick rycka in som vikarierande M.
Visst kände man sig lite som Karl XIV Johan, han var ju också marskalk en
gång innan han blev kung…
Musicerare Bo Mattsson fortsatte även i år att bryta mot traditionen. I stället för att spela ”O helga natt” med Roger Pontare eller Tommy Körberg,
blev det denna gång de inte helt okända tenorerna Placido Domingo och
Luciano Pavarotti som fick äran att för bröderna ta de höga tonerna i detta
Julens obligatoriskaste stycke.


Butängsgatan 10 E
610 12 Norrköping
Tfn: 011-339084

Annonsera i Svensk Druid-Tidning
- Det lönar sig!
1/1-sida, 185 x 260 mm
2.500:1/2-sida, -stående 90 x 260 mm
1.500:1/2-sida, -liggande 185 x 128 mm
1.500:1/3-sida, -stående 90 x 172 mm
1.000:1/3-sida, -liggande 185 x 83 mm
1.000:1/4-sida, -stående 90 x 128 mm
850:Modul, -liggande 90 x 50 mm
350:Modul, -liggande 185 x 50 mm
700:Helårs annonsering, 10 nummer, ./. 25%
Till ovan angivna annonspriser tillkommer eventuell layouthjälp.
Ring eller maila till: Göran Lindgren 040 49 33 94 eller
mail: g.k.lindgren@telia.com. för kostnadsförslag.

Frackpaket

Bröderna intog en tämligen avslappad ställning
medan trubaduren Stefan Sandström sjöng

från 2.199:-

ÄÄ Mats Ljung kände av grupptrycket och avslutade mötet snabbt, så att bröderna i baren kunde förbereda magen på vad som komma skulle, det vill
säga julbordet. Detta gjorde förvisso ingen besviken. Och med julmatens alla
smaker i gommen kunde man sedan slå sig ner med kaffekoppen och med
välbehag avnjuta kvällens artist, trubaduren Stefan Sandström, vilken dock
avhöll sig från varje form av julanknuten visrepertoar.
Kvällens förrättare av lotteridragningen, Dan Andersson, förutspådde att
högsta vinsten skulle tas hem av en ulricehamnsbroder.
Och hans profetia slog verkligen in, ity att Göran Juntorp från logen Cynthus
gärna tog hand om flaskan med ”rödtjut”.
Och ute i decembernatten vändes blickarna mot skyn, i fåfäng förhoppning
att få se Betlehemsstjärnan över Boråshorisonten.
Uno Axelsson

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

Kampen fortsätter mot
vår vanligaste cancersjukdom

Betalning mot faktura eller
delbetalning.

Pg 782-1911 Skriv ”Stipendiefonden”,
så kommer bidraget rätt.

Kundtjänst: 0454-572 055

• prostatacancern •
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VÄLKOMNA
I BRÖDRASKAPET
LOGEN Merlin,
Karlskrona

LOGEN Hesperus,
Malmö

Eu 13 11 30
Kilian Melin
Näckens väg 8, 371 53 Karlskrona

Eu 13 11 19
Johnny Zaar
Granviksgatan 190, 214 38 Malmö
Clark Olsson
Spångatan 16, 211 44 Malmö
Johannes Svedin
Kalkbrännaregatan 11, 216 11
Limhamn
Patrick de Hoog
Azaleagatan 3, 213 62 Malmö
Magnus Hansson
Simmaregatan 7 , 216 11
Limhamn
Jonas Alfvegren
Djurkretsensväg 12 , 245 33
Staffanstorp
Åke Palmqvist
Magnoliagatan 9, 213 62 Malmö

LOGEN Stonehenge,
Hässleholm
Eu 13 12 13
Karl-Otto Johansson
Virvelvägen 14, 282 Tyringe
Håkan Stahre
Kärnmakaregatan 15, 281 51
Hässleholm
Mikael Kilponen
Frykholmsgatan 16 B, 281 31
Hässleholm
Christer Brodelius
Gunghästvägen 4, 280 23
Hässleholm
Fredrik Kivivuori
Rättarevägen 6, 281 33 Hässleholm
Mats Svensson
PL 5001, 282 94 Hörja
Joacim Widell
Stobyhusvägen 39, 281 44 Stoby
Martin Stridsberg
Ugglevägen 1, 280 10 Sösdala
Henrik Mårtensson
Lilla Oberöd 2889, 282 91 Tyringe
Fredrik Lennartsson
Smultronslingan 20, 282 35 Tyringe
Stefan Norström
Värnhemsgatan 10, 212 15 Malmö
Johan Grip
Mellankullagatan 2 C, 281 49
Hässleholm

Dagsnoteringen för
antalet bröder per
den 8 januari

5.006

LOGEN Cynthus,
Ulricehamn

LOGEN Polaris, Kiruna LOGEN Halör, Höllviken
Eu 13 11 09
Kari Kiviniemi
Terrängvägen 5, 981 43 Kiruna
Jörgen Rautio
Nordöstravägen 68, 981 92 Kiruna

Eu 13 11 14
Markus Rönnbäck
Vinkelgatan 16, 235 36 Vellinge
Torsten Grunditz
Rabyvägen 18, 236 91 Höllviken

LOGEN Karlavagnen,
Sundsvall

LOGEN Beltain,
Östhammar

Eu 13 11 08
Charles Flodén
Sylvägen 9, 856 53 Sundsvall
David Benson
Ankarvägen 25, 856 53 Sundsvall

Eu 13 11 04
Lennart Njurling
Fågelvägen 3, 742 93 Östhammar
Stefan Gullbrandsson
Berkinge 117, 819 66 Lövstabruk

LOGEN Aquila,
Karlstad

LOGEN Altair, Arvika

Eu 13 11 14
Anders Hedin
Agardhsgatan 8, 654 55 Karlstad
Michael Wester
Herrön 219, 656 71 Skattön

LOGEN Aldebaran,
Umeå

Eu 13 11 20
Leif Olofsson
Eu 13 11 29
Askanäs, Storvik 1, 516 92 Äspered
Christopher Odsander
LOGEN Teutares,
Solvändan 6 B, 903 44 Uneå

Halmstad

Eu 13 11 09
Bo Larsson
Ljungbyvägen 118 B, 302 56
Halmstad

LOGEN Arcturus.
Boden
Eu 13 11 08
Magnus Olsson
Helikoptergränd 31, 961 43 Boden
Jan Erik Holm
Lovägen 15, 961 68 Boden
Håkan Andersson
Vargvägen 96, 961 68 Boden

Eu 13 11 22
Mikael Karlsson
Kyrkbyn 604, 386 51 Mörbylånga
Jonas Helgesson
Södra vägen 11 C, 392 45 Kalmar

LOGEN Excalibur, Borås
Eu 13 11 20
Börje Klasson
Norra Sjöbogatan 55, 506 43 Borås
Jonas Wennergren
Myrekulla Gård 1, 504 96 Bredared

LOGEN Rigel,
Örnsköldsvik
Eu 13 11 15
Erik Forsman
Rodervägen 32, 891 78 Bonässund
Erkki Niinima
Gammgårdsvägen 3, 891 51
Örnsköldsvik
Anders Hörnblad
Ångermanlandsgatan 16 A, 891 35,
Örnsköldsvik
Lars-Åke Hägglund
Skogsgatan 36, 891 35, Örnsköldsvik
Pär-Erik Sjögren
Vegagatan 23 A, 891 33,
Örnsköldsvik

Välkomna till

Carlgren´s Herr

FRACK 1.695:-

Komplett med alla tillbehör

2.350:-/2.450:-

Generalsgatan 45 i Norrköping

tel: 0708 34 14 14 • www.frackshop.se
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Svart kostym
1.895:Smoking + skjorta 1.900:Lackskor
600:-
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Svensk Druid-Tidning

Vi gratulerar i februari
75 år

98 år

Stonehenge, Bo Carlsson, 5 feb
Thesevs, Per-Ola Rundqvist, 6 feb
Stella Polaris, Bertil Danielsson, 14 feb
Lir, Stig Svensson, 17 feb
Arosia, Gerhard Linke, 16 feb
Guta, Sylve Klinth, 18 feb
Henry Hurle, Oddbjörn Hallenstvedt, 23 feb
Nemeton, Olof Cedertjärn, 26 feb Selene, Karl Malmqvist, 24 feb
Wales, Lennart Persson, 27 feb
Fingal, Gert Servin, 24 feb
Nerevs, John Johansson, 25 feb
Arosia, Åke Öhlmér, 3 feb

95 år
90 år
85 år

Arosia, Rolf Turesson, 19 feb

80 år

Belenos, Alf Hanslöf, 9 feb
Camulus, Ivan Peterson, 9 feb
Merkur, Åke Hansson, 11 feb
Nemeton, Kjell Sjögren, 14 feb
Eos, Jan Burström, 15 feb
Dair, Erik Burtus, 18 feb
Värend, Filip Andersson, 26 feb

70 år

Ossian, Bengt Gustavsson, 1 feb
Arosia, Ulf Handstedt, 2 feb
Wales, Tore Ekström, 3 feb
Taranis, Thure Johansson, 5 feb
Carnac, Börje Lindén, 6 feb
Stonehenge, Heinz-Otto Bootz, 7 feb
Henry Hurle, Karl-Erik Karlsson, 9 feb
Orion, Lars Sundström, 9 feb
Alir, Göran Bondegård, 13 feb
Venus, Kenth Norberg, 16 feb
Neptunus, Jan Båving, 18 feb

60 år

Aldebaran, Håkan Olovsson, 2 feb
Merkur, Allan Thorsell, 4 feb
Altair, Kurt Nilsson, 6 feb
Henry Hurle, Mats Ryman, 8 feb
Allbota, Björn Åfors, 13 feb
Nerthus, Dick Sturup, 14 feb
Stonehenge, Nils-Olof Johansson, 14 feb
Camulus, Hans Schill, 15 feb
Cernunnos, Jan-Olof Jurkiewitcz, 17 feb
Wirdar, Lennart Behrmann, 20 feb
Avalon, Christer Lennartsson, 24 feb

50 år

Beltain, Mats-Ola Stigsson, 5 feb
Aquila, Bo Lundberg, 12 feb
Circius, Peder Bäckström, 12 feb
Allbota, Anders von Wendel, 13 feb
Aquila, Tomas Hård af Segerstad, 22 feb

40 år

Allbota, Mattias Johansson, 19 feb
Idris, Johan Blomdahl, 21 feb
Karlavagnen, Johan Edelsvärd, 27 feb

30 år

Nennius, Jimmy Sandström, 22 feb
Merlin, Johan Börjesson, 29 feb

BRUSTNA LÄNKAR
Logen Stella Polaris,
Trelleborg

Logen Temenos,
Edsbyn

Logen Nemeton,
Lund

OÄ-Br Henry Arnshed
Invigd i Orden den 19 oktober 1961
Avliden den 1 december 2013
52 medlemsår

ROÄ-Br Rolf Eriksson
Invigd i Orden den 8 februari 1971
Avliden den 5 januari 2014
43 medlemsår

OÄ-Br Arne Mattsson
Invigd i Orden den 24 januari 1974
Avliden den 17 december 2013
39 medlemsår

Logen Mimer, Malmö

Logen Hesperus,
Malmö

Logen Halör,
Höllviken

R-Br Alfons Ekstrand
Invigd i Orden den 27 april 1982
Avliden den 13 december 2013
31 medlemsår

K-Br Bo Lindblad
Invigd i Orden den 4 februari 1975
Avliden den 7 december 2013
38 medlemsår

OÄ-Br Roland Stoltz
Invigd i Orden den 20 november 1984
Avliden den 21 december 2013
29 medlemsår

Logen Avalon,
Älmhult

R-Br Tommy Koffed
Invigd i Orden den 16 november 1983
Avliden den 14 december 2013
30 medlemsår

Logen Wales, Malmö
ROÄ-Br Ove Håkansson
Invigd i Orden den 19 oktober 1951
Avliden den 23 december 2013
62 medlemsår

OÄ-Br Lennart Idengren
Invigd i Orden den 31 oktober 2000
Avliden den 27 december 2013
13 medlemsår
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D-Br Ingvar Bengtsson
Invigd i Orden den 21 mars 2003
Avliden den 2 december 2013
10 medlemsår

B
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Riksmästerskap i golf 2014
Torsdagen den 29 maj inbjuder logen Guta till RM på Gumbalde Gk

Tävlingen:
18 hål slaggolf med kanonstart.
Individuell tävlan för herrar och damer.
Nettoscore
Antal tävlande är begränsat till 128 deltagare.
Längsta drive och närmast hål.
Startavgift : 550kr Inkluderar
rangepolett, greenfee, golfvagn och startkit.

Boende på Gumbalde Golfhotell 28-29 maj:
Dubbelrum med frukost samt inspelsGreenfee 600kr/ person. Dusch o toa i korr.
Dubbelrum med dusch och toalett 790kr/person
Enkelrum 650kr/person
Extranatt 300:-/person
Bokas på tfn 0498-482880
Grillkväll på golfklubben den 28 maj. 175:Betalas på plats.

Riksmästare: Druid med lägsta bruttoscore.

Anmälan senast 25 mars 2014 på e-mail

Lagtävlan om RSL, vandringspris:
Bästa ej föranmälda 3-mannalag från
samma loge, nettoscore.
Prisutdelning: Direkt efter tävlingen

Anmälan skall omfatta:
Namn, loge, golf-ID, golfklubb,
telefonnummer, mailadress samt grillkväll.
Skickas till:
harry.hanell@telia.com
Startavgift betalas senast 2014-04-15
på plusgiro 186174-9
OBS Boka resan tidigt. Stor resehelg
aktuell vecka.

Tider: Inspel onsdagen den 28 maj.
Bokning sker direkt till Gumbalde Gk
Tfn 0498-48 28 80, 073-7160644
Greenfee 300kr. Ange Druidgolf.
www.gumbalde.se

Kontaktpersoner:
Harry Hanell, 070-690 28 15
Kurt Bjersander, 070-7342099
Tider tävlingsdagen den 29 maj:
Incheckning börjar kl 0700
Samling till start vid klubbhuset kl 0800
Kanonstart kl 0900.

Om skriftlig anmälan.
Harry Hanell
Gärdestigen 2
621 50 VISBY
Svarsmail kommer till anmälda med mer info.
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