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I stället för blommor
Stipendiefondens
hyllningsadresser
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

STOR FEST PÅ GOTLAND

druid-orden

druid-orden

Logen Guta 50-årsjubilerar...
...och hälsar bröder av alla grader
välkomna till vårt jubileum den 31 maj
och Jubileumsbanketten med damer.

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

Torsdagen den 29 maj Riksmästerskapet i golf spelas på Gumbalde golfbana i Stånga och inkluderar även SLBardalandmästerskapet.
Fredagen den 30 maj Eu-möte med ämbetsmannainstallation. Gästande bröder är varmt välkomna att närvara.
31 maj-1 juni Storlogen Bardaland håller sitt ordinarie vårmöte
och genomför bl a sin installation av SL-ämbetsmän.
Tänk på att vårt 50-årsjubileum och Riksmästerskapet i golf
infaller i samband med Kristi Himmelsfärdshelgen, det är många
som reser till och från Gotland dessa dagar.
Alla deltagare rekommenderas att boka resan i god tid. I synnerhet
om man har för avsikt att ta med bilen.

ää

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
Logen Merkur

50 år

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

Passa på att besöka Gotland när ön är som vackrast!

Malmö i april månad 2013

Program:
Torsdag 29 RM-Golf, inkluderar även Bardamästerskapet
Fredag 30 Eu med ämbetsmannainstallation i logen Guta
Lördag 31 kl. 09.30 SL-möte.
kl. 15.00 Högtidsloge, Eu-möte.
kl. 19.00 Jubileumsbankett med damer och dans på 		
		
Wisby Strand Kongressanläggning
Söndag 1 SL-möte, ämbetsmannainstallation
Klädsel: SL och Eu-möte, Högtidsdräkt med svart väst. 		
Jubileumsbankett, Högtidsdräkt med vit väst.
För medföljande damer anordnas aktiviteter enl. eget program
Detaljerat program och info om resa och boende hittar Du på vår
hemsida: www.guta.se.
Anmälan gör Du enklast på blanketten som finns på www.guta.se
senast den 20 april 2014.

Björn Cederberg
RSÄÄ

Göran Lundgren
RSskr

under riksstorlogens
överinseende

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

Riksmästerskap i Golf 2014
samt Bardalandsmästerskap
Torsdagen den 29 maj inbjuder logen Guta
till golfmästerskap på Gumbalde Gk
Se detaljer i annons i januarinumret.

Logen Guta hälsar Er alla varmt välkomna
till Visby och Gotland
ÄÄ Christer Pettersson
0706-38 70 40
aa@guta.se

Lv Lars Tell
0702-11 03 91
lv@guta.se

Anmälan på mail till harry.hanell@telia.com senast den 25 mars
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I huvudet
på en redaktör
När lugnet lägrat sig.

Svensk
Druid-Tidning
SVENSKA DRUID-ORDEN

Det är inte speciellt ofta man känner sig riktigt lugn inombords. Vår
allmänna tillvaro präglas av stress och jäkt. Ibland far tankarna till
frågan: Vad stressar jag för? Kommer du fortare fram? Och som pensionär finns frågan; Vad betyder några minuter? Kommer vi fram
fortare när vi stressar och jagar på?
Ibland kan det vara nyttigt med lite stress. Man får gjort saker lite
snabbare när stressfaktorn finns med. Men det är samtidigt viktigt
att stressbeteendet inte får vara för länge, tid för återhämtning måste
finnas. Lugnet ska få lägra sig igen.
Vår Orden har en stor funktion att fylla, genom möjligheterna vi har
för att få lite lugn och ro i själen. Till exempel att få träda in i vår
Lund till stilla musik, bara det är en lisa för själen. Den rituella delen har sitt givna mönster. Kloka ord blir sagda med förhoppning att
dessa ger eftertanke som resultat.
En liten del av vårt besök i Lunden sker under fullständig tystnad. Vi
får då möjligheten till en stund av kontemplation. Annars är tystnaden något som vi alla kan betrakta som bristvara i dagens samhälle.
Det är ljud i stort sett var vi än befinner oss. Det är under denna tystnad som tankar och funderingar får fritt spelrum i hjärnan. Man kan
behålla dessa för sig själv eller dela med sig.
En tanke som slagit mig är att vi tar väldigt mycket för givet. Vi kommer till logemötet och förväntar oss att de som brukar vara där ska
vara där. Vi går runt och hälsar. Vi beställer något gott att dricka. Vi
går in i Lunden.
Där får man en påminnelsen om sin egen förgänglighet. Ett ljus tändes för alla de bröder som inte längre finns bland oss. Under punkten som handlar om brödernas hälsotillstånd blir vi varse att allt stod
inte rätt till ute i förrummet. En broder var inte närvarande. En hälsning från en närstående lät meddela att brodern var vid gott mod.
Sånt värmer, men det är viktigt att inte glömma denne broder. Ett
mail, eller SMS eller telefonsamtal som visar att vi tänker på honom.
Det är viktigt att vi bryr oss om våra bröder när vi
träffas. Vi vet inte om, eller när vi åter träffas igen.
En klapp på axeln. Ett tack till en ämbetsman för
ett väl genomfört möte. Det är dessa små detaljerna som sätter lite guld på tillvaron - alla vill
vi bli uppskattade.

FGDO
Västergatan 3A • 211 21 Malmö
Tel 040 12 80 81
Bankgiro: 782-1911
Bank: Svenska Handelsbanken
Org.nr: 84 60 01-3454
E-post: kansliet@druidorden.org
Redaktionen:sdt@druidorden.org
Hemsida: www.druidorden.org
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Storlogen
Västanland

Storlogen Sydborgen
Kallar härmed till ORDINARIE STORLOGEMÖTE
söndagen den 13 april under värdskap av
logen Ad Astra i Ordenshuset, Västergatan 3, Malmö.

kallar till ordinarie Storlogemöte
lördagen den 5 april, hos logen Belisamas,
Kyrkogatan 14, Vänersborg.
Dagordning:
Kl 09.45 Kaffe
Kl 10.30 OÄ-möte med rec.
Kl 12.00 Lunch
Kl 13.00 Ringgrads-möte med rec.
Kl 14.15 Kaffe
Kl 14.30 K-möte med rec.
Kl 16.30 Brödramåltid
Klädsel: Högtidsdräkt. Egen regalie medtages.
ROÄ ombedes bära riddardräkt.
Skr i varje grundloge skall senast den 24 mars, skriftligen anmäla till
logen Belisamas Lv, Jan Schrevelius, Trastvägen 5, 468 30 Vargön, tel.
0736-33 20 25, anmäla antal bröder från egen loge, som skall deltaga i
lunch resp. brödramåltid.
Anmälan är bindande enligt tidigare beslut.
Med broderlig välkomsthälsning i E F E
Mats Rosenbielke
Lasse Nilsson
SÄÄ
SSkr

Dagordning:
Samling kl 10.30 • Old-Ärkgraden kl 11.00
Ringgraden kl 13.15 • Kapitelgraden kl 14.15
Klädsel: Högtidsdräkt, ROÄ uppmanas bära riddardräkt.
Lunch och Brödramåltid
ALLA STORLOGEBRÖDER HÄLSAS VÄLKOMNA I EFE
Tänk på, att viss närvaro vid storlogemöten krävs
för erhållande av Ring- och Old-Ärk-graden!
Malmö i januari 2014
STORLOGEN SYDBORGEN F G D O
Lars Grefmar
Thomas Servin
SÄÄ		
SSkr
Det poängteras särskilt att bindande anmälan om deltagande i lunch och brödramåltid göres senast den 3
april till SM Karsten Klinteberg, tel bost 040-15 04 48.
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Storlogen Birkeneland

Inbjuder till ordinarie SL-möte med gradgivning
Lördag den 5 april 2014 i Templet på Norra Torggatan 13, Lycksele
Värdloge Circius

Program

Jubileum

09.00 Samling i Templet med kaffe/the och
smörgås
09.30 Möte i OÄ-grad med GG
11.00 Möte i Ringgrad med GG
11.45 Lunch på City Hotellet
13.30 Möte i Kapitelgrad med GG
18.00 Supé med musik och underhållning på
Ansia Resort, Skogskåtan

Under lördag erbjuds damer ett eget program och på
aftonen inbjuder vi till firande och supé!
Klädsel: Herrar, högtidsdräkt med vit väst. Damer valfri.

Bröder som tidigare kallats till Storlogegrad men ej
haft möjlighet att mottaga grad, kan nu recipiera
efter anmälan senast den 21 mars 2014 till SSkr
Robin Grubbström på tel 070-302 75 48.
Klädsel: Högtidsdräkt, svart väst, ROÄ ombedes
bära riddardräkt. Besökande bröder ombeds medta
sin grads regalie.

Varmrätt
Kalventrecote med salviasky, sparris och rosésallad
med nötter samt potatis och grönsakskaka med smak
av tryffel

Supémeny
Förrätt
Sotad Röding med sås smaksatt av scharlottenlök
och dragon

Dessert
Chokladmoussetårta med katrinplommon och färska
bär samt vispad grädde + kaffe
Deltagande
Kaffe, smörgås
Lunch
Supé

VÄLKOMMEN!
Mikael Stenman
SÄÄ

Robin Grubbström
SSkr

SEK 30:SEK 65:SEK 450:-

Anmälan görs till Lv Mikael Jakobsson, tel 070-514 61 40, micke.j@brinet.nu senast den 21 mars 2014
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Minnesruna över
Riddaren av den Sjungande dalen

ROÄ Rolf Eriksson

Storlogen
FOLKUNGALAND
kallar till ordinarie möte,
Lördagen den 29 mars
på Druidgården i Linköping, Eklövsgatan 5.
10.30 OldÄrk-församling
11.30 Lunch inkl. dryck, 80 kr *
13.00 Ringgradsmöte
14.00 Kaffe och kaka, 20 kr
14.45 Kapitelmöte
17.00 Brödramåltid, 200 kr *
Klädsel är frack med svart väst, vit skjorta med vit fluga.
Samtliga bröder, inkl. recipiender medför regalier. ÄÄ-ar ikläder
sig ämbetsregalie. ROÄ ombedes bära riddardräkt.

ROÄ Rolf Eriksson invigdes i logen Temenos 8 februari 1971, och fick
43 medlemsår, 33 av dessa som ämbetsman, varav 7 år som RSSkm.
Rolf var en hängiven Ordensbroder och ställde höga krav på sig själv
när det gällde utövandet av de ämbeten han valts till. Det han trodde
på drev han med full kraft och det på alla nivåer.
Rolf var den drivande kraften till att logen Temenos köpte Eklunska
villan där logen Temenos nu har sin hemvist.
Den 3 oktober 1987 ärades Rolf med ROÄ-graden och tog namnet
Riddaren av den sjungande dalen.
För sina insatser inom Svenska-Druid-Orden utnämndes broder Rolf
till Hedersdruid 9/8 2009.
Saknaden efter broder Rolf är stor bland oss bröder.

Måltidsanmälan för lunch och brödramåltid till SLVärd Conny Carlsson senast
21 mars. Telefon 0708 80 53 27 eller e-post: conny.ewa.carlsson@live.se

Broderligt välkomna i E F E
Åke Mattfolk		
SÄÄ		

Anders Grey
SSkr

Minnesruna över
Riddaren av Fridsamheten
ROÄ Ove Håkansson

Storlogen Järnbäraland
inbjuder till ordinarie vårmöte
Lördagen den 22 mars
Logen Alirs lokaler, Rådhusgatan 3, Söderhamn

Dagordning
09.30
10.00
11.30
12.45
14.00

Samling med kaffe
OÄ-församling, GG
Ringgradsmöte, GG
Brödramåltid
Kapitelmöte,
GG, Ämbetsmannainstallation

ROÄ Ove Håkansson, invigdes i logen Wales 1951, och fick 52 år i vår Orden.
Broder Ove var en ytterst flitig broder, innan hans hälsa satte stopp för att
deltaga vid våra möten, och under sina 52 medlemsår hann han bevista
540 möten i sin egen loge och han innehade många ämbeten, bl a som RSV,
RSMÄ och RSOÄ.
Det var inte bara logen Wales, som fick nytta och glädje av hans druidiska
kunskaper. Som RSL-ämbetsman var han ordförande vid flera riksmöten
samt Talman i ROÄ-graden, blev han känd och respekterad i hela landet. Han
var känd för sina glimrande tal, och avslutade dessa med en lämplig historia.
De senaste åren har han inte kunnat besöka oss på grund av sviktande hälsa,
men han har hela tiden hållit sig uppdaterad och följt vårt arbete inom logen.
Det känns tomt inom logen att mista en betydande och god broder, och vi
kommer att sakna hans hälsningar
Per Kristiansson, TjOÄ Logen Wales

Klädsel: Högtidsdräkt med svart väst. ROÄ ombedes bära
riddardräkt. Regalier medtages
Av logen vald representant som är förhindrad att närvara skall
meddela sin ÄÄ. Önskar ÄÄ som ej har OÄ-graden deltaga på
OÄ-möte skall ämbetsregalie bäras.
Anmälan till brödramåltid, sker logevis senast måndagen 17 mars
till logen Alirs Lv, OGMA-kort skall medföras. Brr som balloterats tidigare men som nu önskar ta grad anmäler det till SSkr.
Välkomna i E F E
        Ingemar Ehn
Nils Erik Falk
            SÄÄ                               SSkr
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Högtidlig lokalinvigning
hos logen Merlin

Lördagen den 11 januari blev en historisk dag
för logen Merlin i Karlskrona. Då invigde man
sin fjärde lokal sedan starten 1920. Det var i
Frimurarehuset som SL Östanland invigde den
Lund som bröderna skall samlas i framöver.
106 bröder hade samlats för att övervara ceremonin
och från Riksstorlogen kom RSMÄ Anders Eriksson
och RSV Rolf Mattsson. Förutom ämbetsmännen i
SL Östanland fanns också SÄÄ Claes Nilsson och SOÄ
Per-Arne Meijgren från SL Sunnanland. Följande loger fanns representerade: Allbota, Wirdar, Hesperus,
Teutates, Stella Polaris, Selene, Halör, Nemeton,
Värend och Ossian. Från vår egen loge hade 55 bröder infunnit sig.
Det låg spänning i luften när ÄÄ Michael Lundström
anhöll om att SÄÄ Per Larsen skulle ge sin tillåtelse
att börja ett Eubatmöte och låsa upp porten. När
han hade gjort detta tågade ämbetsmännen i Merlin
in i lokalen. Efter att M K-E Andersson hämtat in
alla övriga bröder, var det dags för ämbetsmännen i
SL Östanland att träda in och genomföra en mycket
stämningsfull och vacker invigning av lokalen.
När detta var gjort hälsade ÄÄ alla bröder hjärtligt välkomna och han uttryckte sin stora glädje över att så
många hade kommit från både ”när och fjärran”.
Han fortsatte sedan med att genomföra ett eubatmöte
som inramades med vacker musik. Flera bröder från
olika loger framförde sina gratulationer och överlämnade blommor eller bidrag till Stipendiefonden. Det
var verkligen en lång och ståtlig procession som M
kunde leda ut till den väntande efterlogen.
Det var premiär för restaurang Sjöbacken att i
Frimurarhusets fantastiskt fina matsal servera en delikat och välsmakande måltid.
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Talet till fosterlandet hölls av br. Mikael Wirbrand
och han deklamerade sången ”Vintersaga” av Ted
Ström. RSV Rolf Mattsson var i sitt tal imponerad
av både SL Östanlands och grundlogen Merlins arbete. Br. Roland Hansson gav oss en kort historielektion om det 1700-tals hus vi befann oss i och
som bland annat ägts av amiral Johan af Puke. Br.
Hans-Erik Svensson från logen Värend lät oss höra
hur vindarna blåste när ”Per i Galtabäck” var ute på
sjön. Br. Ulf Liljegren från logen Halör framförde ett
tack från SL Sunnanland och skånelogerna. RSMÄ
Anders Eriksson höll ett historiskt tack för maten tal,
där han bland annat talade om den isfria hamnen
Karlskrona och grundaren av staden Karl XI.
Vid middagsbordet genomfördes en insamling som
inbringade 6000 kronor. Efter att kaffet och kakan
serverats var det dags för M K-E Andersson att tacka
för en härlig logekväll och bryta taffeln. Därefter
fortsatte samvaron ett bra tag i husets salonger.
Text och foto: KEA
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Barnens julfest i Malmö
Trettonafton hade logerna i Sydborgen sin traditionsenliga barnjulfest, arrangörer var
Samarbetskommittén - en kommitté gemensam för Malmös fem loger.
Aldrig tidigare har så många barn, föräldrar och far- och morföräldrar kommit för att
under ca 3 timmar roa sig med sina barn och barnbarn. Lokalen var ”sprängfylld”, hade
inte Arenan varit upptagen med junior VM i hockey hade vi försökt låna den, skämt åtsido
men vi fick ta nytta av den gamla slogan finns hjärterum finns stjärterum.
Dragspel och en superbra lekledare fick igång dansen kring granen, både vuxna och barn
gjorde sitt bästa för att motionera bort julmaten. Dansen avbröts för att inmundiga korv
med bröd, glass. Och så kom clownen MYSCO som med sina reptrick fängslade både barn
och vuxna.
Årets recept för den lyckade barnjulfesten var:
Ett berg av kanelbullar, pepparkakor och choklad bullar.
Floder av saft, the och kaffe.
Korvar med bröd som skulle räckt från Druidborgen, på Västergatan, runt Stortorget och
tillbaka, om de lagts ut på längden.
Mandariner från två mandarinträd och givetvis en fylld godis påse.
Och sist men inte minst tomtens besök som denna dag hade många mycket välfyllda säckar
som innehöll julklappar av mycket fin klass.
Strax före kl 1700 kunde bröderna i Samarbetskommittén och damerna från damklubben sätta sig ner och åter igen summera en mycket lyckad barnjulfest.
Fler bilder, både stillbilder och rörliga, finns de på: www.ebbejsson.se
Ebbe Jönsson, text och foto
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Säsongsavslut med
julbord hos Beltain

Stämningsfullt avslut för Östhammarsbröder på året 2013.
Första en härlig samling med
damer till den traditionella
jullogen, inramad med njutningsfulla julsånger följt av
ett dignande julbord och så
årets sista möte med besök
hos avlidna bröders gravar.
Den avslutande jullogen tillhör numera traditionen
i Beltains druidarbete. Det är med spänd förväntan
som både damer och herrar bjuds in till en något
annorlunda lund. När alla intagit sina platser följer
en stund av verklig avkoppling inramad med ljuvlig
och stämningsfull julmusik. Lika traditionsenligt
framför numera damklubben, dikten Tomten, av
Viktor Rydberg. När själen sedan fått sitt blev det
samling kring det dignande julbordet på en restaurang nere vid hamnen i Östhammar.
Årets sista möte, dagarna för juluppehållet, innehöll en del nya inslag där bröderna efter brödramåltiden delade upp sig i gruppen och besökte de kyrkogårdar där avlidna bröder har sina gravar. Vid varje grav nedlades en blomma
och tändes ett ljus varpå det lästes några tänkvärda rader. I juldagarna besöktes de avlidna brödernas damer med en hälsning och julblomma.
Sammantaget ett bra och förbrödrande år där stabiliteten har återvänt
för Beltainbröderna.
Text & Foto: Börje Eriksson

Barnfest hos Cynthus

På trettondagen var det åter dags för
vår traditionella barnfest. Det var med
stor glädje vi kunde hälsa ca 70 personer välkomna.
Broder Stig Nordlund stod som vanligt för
musiken och Barbro Alsing ledde dansen,
det var härligt att se att både barnen och de
vuxna deltog med stor entusiasm. Efter ett
antal danser var det dags för saft och bullar
samt glass för barnen. Ett uppskattat inslag
var när broder Lars-Åke Dahlström meddelade att det var dags att besöka fiskedammen.
När dansen sedan återupptogs fick vi besök av tomten som med stor spänst deltog
i dansen inte minst då man körde raketen. Jag tror att den tomten har besökt oss
tidigare då han verkade väl förtrogen med lokalerna i den avslutande långdansen. En
trött tomte satte sig med sin säck på en stol och delade ut godispåsar till alla barnen,
han lovade att komma även nästa år.
Festen avslutades med dragning i lotterierna där det var ett stort antal vinster
inte minst till barnen.
Lars-Olof Andersson

Jullunchen hos Cynthus
Den 12 december hade Bu bjudit in till den jullunchen för de
bröder som av olika anledningar ej kunnat närvara på våra ordinarie möten.
Inledningsvis spelade vår trio
Stig, Tore och Sven-Olof kända
julsånger.
Ulricehamn/Lions Lucia framförde ett mycket uppskattat program för oss och julmaten lät sig väl smaka. Bröderna trivdes gott, livligt samspråk
och en och annan historia fick vi höra innan ”jullunchen” avslutades.
Sture Andersson

Lilla Julafton & ljusstöpning hos Orion
Vad kan få tomten att tro att man tror på honom, lite
grand? Jo, man går på Lilla Julafton, då Fu bjuder in till
fest. Ett fyrtiotal kom och kunde njuta av julbordet. Inte
bara julbord! Generositeten fick utlopp, eftersom vi fått
samman en hel del vinster att dela ut via två lotteriringar.
Välgörenhetsutskottet fick en behövlig påfyllning, sedan
julhälsningar och Åminnelsedagen tärt på kontot.
Dessutom! Göstas Visa luktar aldrig så mycket björk som när
den får sjungas i juletider. Vi saknade visserligen både Gösta
och vår sångledare Tomas, men Tomas får vi aldrig ha för
oss själva dessa tider, då det finns alldeles för många körer
i Umeå som kräver hans ledning genom alla partiturer och
Gösta får vi sätta bevakning på till nästa år. Vi har inte råd
med svinn! Tänk på det, även ni andra som missade kvällen!

Ingen Lund i Sverige kommer nästa år att ha ljus som
brinner så stämningsfullt som Orions! Under kvällen
väcktes idén att vi skulle samlas för att stöpa våra egna
ljus och påföljande vecka kunde en grupp bröder samlas
för den syssla.
Vad man gör tillsammans går lätt och fort. Att kunna
samlas en stund både före och efter ett arbete skänker
glädje och skön känsla av samhörighet.
Nu önskar vi God fortsättning på det Nya Året och hälsar
alla bröder varmt välkomna till vårens möten. Var extra
observanta då ni beundrar ljusen. Inga gjutna ”köpesljus”, utan handstöpta, med karaktär av originalitet.
Bertil Carlsson
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Idris adventsloge
med damer

Detta är den kväll som bröderna årligen träffas med sina damer. Aestan
Orstadius underhöll damerna i klubben under tiden som ett kort Eu-möte
genomfördes. Aestan beskrev hur livet var i Strängnäs omkring Kristi födelse
samtidigt som Kelterna levde i England. Det blev en inledning till det fortsatta
talet om Kelterna vid middagen.

Lilla Julafton hos Wirdar

Margareta Tornebäck håller tacktalet till herrarna

Åke Pehrsson med Lena Stensgård och Doris Orrberg vid sina sidor

Det kulturella programmet, som alltid har anknytning till ljus, advent och jul
fick hastigt omplaneras eftersom hovsångerskan Marianne Feldt insjuknat.
Programmet blev dock bra med ett stort tack till vår Org Sture Hägglund som med
mycket skön musik höll ihop kåseri av Håkan Askelöf ur Falstaff Fakirs julberättelse från slutet av 1800-talet och Åke Pehrssons diktläsning med Bo Setterlinds
Tänd Ljus och prosten Bolanders Tänd Dina spiror frostiga advent.
Vid middagen serverade Lv Kjell Rosenqvist en delikat måltid med utsökta
viner. Maten uppskattades av alla och är ett bättre alternativ än julmat, som
vi vid andra tillfällen får smaka.
Sture Hägglund tog ton tillsammans med Håkan Askelöf i Idriskören varpå
Magnus Bernroth tog vid där Aestan slutade tidigare och talade om Kelterna
och deras ursprung och seder.
Avslutningsvis genomförde Ulf Tengbrand sin lotteridragning, som ju flera
känner till är en blandning av matematik, gissningar, ledtrådar från sport,
geografi, historia och källor för oviktigt vetande. Alla vinster tillföll förtjänta
herrar och damer och passar bra att konsumera till de stundande helgerna.
Conny Karlsson och Leif Schütz hade skänkt en butelj Mackmyra ur eget fat
respektive ett par utsökta cigarrer från Cuba.
Efter kaffet och trevligt mingel önskade vi varandra en God Jul och Gott Nytt
År och på återseende i januari.
Text Åke Pehrsson och foto P-O Rosén.

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

10

Den 13 december på själva Luciadagen samlades Wirdarbröder 64 till antalet och tillsammans med tre bröder från Logen Värend för att fira Lilla
Julafton med luciatåg.
ÄÄ Dennis Byrskog hälsade välkomna och önskade alla en God Jul och ett
Gott Nytt År. TjOÄ Kjell Petersson önskade ÄÄ detsamma från sig och övriga
bröder. Det ideella inslaget bestod av ett luciatåg från Astrad-skolan komplett med lucia, tärnor samt tomtar och pepparkaksgubbar. Skön sång och
stämningsfulla framträdande av de medverkande barnen gjorde att det skapades en varm och härlig stund i lunden.
Vid brödarmåltiden i år var en jultallrik som kompletterades med varma julrätter. Broder Lars Oskarsson talade om traditioner i samband med hans framträdande och sköna sång om Tomten vilket skapade en god stämning bland
bröderna. Stämningen ökade ytterligare när broder Gunnar Råsbrant sjöng om
tomten och hans renar. Nu var det dags för att inleda måltiden och under måltiden leddes sångerna av bordsvärdarna från FU på respektive bord.
ÄÄ tackade Fu och Lv Matz Nilsson
för gott arbete och Lv avslutade
måltiden. Under efterlogen tackade ÄÄ för att så många köpt kalendern till stöd för prostataforskningen och lottade samtidigt ut
några skänkta priser till dem som
köpt kalendrar.
Broder Bernt Eriksson fortsatte utlottningen av skänkta julklappar bland
bröderna och de som vunnit var glada men lika glada var de som inget vann
denna dag, utan de får se fram mot nästa lilla julafton.
Vid pennan, Sam Johansson

Pengarna
flyter in till
Stipendiefonden
Per den 31/12 2013
har vi ca 345.000:-
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Vidare om bastubad
och ”kärringkånk”
Den som läser sin Druid-Tidning ordentligt minns att jag för något nummer sedan skrev om bastubad. Nu såg jag härom veckan några rader som en överste Lyth har skrivit och som ligger
som underlag till texten nedan, vilken jag tycker bör komplettera min tidigare artikel om finnar och deras bastubad.
Text: Caj Söderberg Illustration: Karikatyr

Var dopp i grytan något som förekom på ditt julbord?
Det är snart två månader sedan dopparedan, men jag funderar idag på hur utbredd
traditionen är i Sverige och vilka variationer som finns. Jag doppar vörtbröd,
men många uppe i norr brukade doppa tunnbröd. Oavsett hur man gör
bör dopp i grytan föregås av dopp i isvak, vilket i sin tur bör föregås av bastubad. Aposteln Andreas, en av Jesu lärjungar, reste enligt Nestorskrönikan
norrut från Svarta havet för att hitta en genväg till Rom. Man undrar onekligen vad han hade för kunskaper i geografi. Vare med den saken hur det
vill. Från Dnjepr krånglade Andreas sig vidare på floder som flöt norrut och
kom till ett märkligt folk som badade bastu.
Att bada i isvak är en gammal tradition, men visste du att det även går att tävla i vintersimning? Sedan år 2000 arrangeras årliga världsmästerskap i 25 meter bröstsim och fri
stil, 50 meter fri stil, 450 meter fri stil samt 4 x 25 meter bröstsim. Vid senaste mästerskapet i lettiska Jurmala 2012 vann Sverige damklassen.

Nestorskrönikan
Enligt Nestorskrönikan berättar Andreas när han via Skandinavien
åter kom till Rom så här:
”Jag har sett badstugor av trä och hur man eldade dem röda och
tog av sig kläderna och stod nakna, och hur de hällde över sig ett avkok på bark
och tog unga kvistar och slog sig själva med dem till den grad att de nätt och jämt
levande kunde klättra ner och sedan hällde de över sig iskallt vatten och först då
kvicknade de till igen. Så gör de alla dagar utan att tvingas därtill av någon, utan
de plågar sig själva, men för dem är detta en tvagning och inte en plåga.”
Nåja, Nestorskrönikan stammar från år 1100 och skrevs ned omkring år 1400, så
Kievrikets apostel Andreas har nog inte så mycket med den historien att göra. Någon av
munkarna i grottklostret Lavra i Kiev hade väl hört historien om självplågeriet i norr och
tyckte den var värd att berätta.

De udda sporternas land.
Vad sägs om att tävla i ”kärringkånk”, en årligt arrangerad löpsport där den manliga tävlande travar med en kvinna bakfram på ryggen. Pris utdelas för det snabbaste ekipaget
men även till det bäst klädda, det mest underhållande, och till den starkaste bäraren.
Enligt tävlingsreglerna måste alla deltagare ha roligt, har man inte det blir man diskad!

Landskamp i och utanför sauna
Alla vet att finnar och karelare än idag älskar livet i sauna. Där
kurar de så ofta de kan och hoppas att det skall komma nån
svensk på besök så att de kan tävla i saunabad, eller nåt annat.
Noteras kan att de finska karoliner som hade att försvara Riga
och Baltikum medan Karl XII med huvudarmén höll sig i
Polen-Litauen krävde att få bada sauna dubbelt så ofta som
sina rikssvenska vapenbröder.
Det är svårt för oss svenskar att ta åt oss budskapet att vi var
mindre renliga än finnarna. Å andra sidan är sakuppgiften från
Riga ett bevis på att även svenskar badade - och inte bara dan
före dopparedan som har påståtts.

STORLOGEN VÄNERLAND
Kallar till ORDINARIE STORLOGEMÖTE lördagen den 12 april
Logelokal: Logen Cynthus lokaler, Nygatan 36, 523 30 Ulricehamn
Dagordning
Kl 13.00 Ringgraden med GG
Kl 09.30 Samling Kaffe
Kl 10.00 Old Ärk-graden med GG Kl 14.30 Kapitelgraden med GG
Kl 17.00 Brödramåltid
Kl 12.00 Lunch
Klädsel: Högtidsdräkt. Egen regalie medtages. ROÄ ombeds bära riddardräkt.
Besökande bröder medtager sin gradregalie. ÄÄ som ej innehar OÄ-graden
skall medföra sin ämbetsregalie för deltagande i OÄ-mötet. SL-ombud som
är förhindrade att närvara kallar vald ersättare.
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Bröder som tidigare kallats till reception under de senaste 2 åren, men
ej haft tillfälle att mottaga graden, kan recipiera vid detta tillfälle (med
undantag av ringgraden) om anmälan göres till SSkr på mejl till:
sskr@vanerland.org senast 2014-03-31.
Bindande anmälan om deltagande i brödramåltid, skall ske till Skr i hemmalogen senast den 1 april 2014.
Med broderliga välkomsthälsningar i E F E
Alf Stenson SÄÄ
Anders Regnell SSkr

Svensk Druid-Tidning

Nr 2 februari 2014

ORDENSLE

2013 -

RSÄÄ

RSMÄ

RSSkr

RSSkm

Dag Wikman

Anders Eriksson

Bertil Svensson

Lars Kardfal

Född 22/5 1943
Hemmaloge: Merkur, Piteå.
Eu 1986,
IGLD-medlem 04,
ROÄ 02, Riddaren av Garveriet.
Adress: Hamnplan 2A lgh 1101,
941 61 Piteå.
Tel 0911-20 09 21,
070 627 08 27
Epost: rsaa@druidorden.org

Född den 7/1 1961,
Hemmaloge: Hesperus, Malmö
Eu 1989
IGLD-medlem 02,
ROÄ 10, Riddaren av Axet.
Adress: Gullregnsvägen 6,
245 44 Staffanstorp.
046-25 08 11
076-103 07 05.
Epost: rsma@druidorden.org

Född 5/9 1944
Hemmaloge: Lir, Varberg.
Eu 1987,
IGLD-medlem 1995.
ROÄ 00, Riddaren av Ästad
Adress: Ästad 24,
431 10 Tvååker.
Tel 0340-460 64,
070-256 96 64.
Epost: rsskr@druidorden.org

Född 7/3 1944
Hemmaloge: Thes
Eu 1969
IGLD-medlem 88,
ROÄ 08, Riddaren av S
Adress: Djurgårdsga
582 29 Linköping.
Tel 013-12 50 40,
070-651 28 11
Epost: rsskm@drui

RSOÄ

OArk

Född den 23/7 1937,
Hemmaloge: Henry Hurle, Köping.
Eu 1975
IGLD-medlem 86,
ROÄ 94, Riddaren av Den Gyllene Vägen.
Adress: Erlandsvägen 38,
731 40 Köping. Tel 0221-719 16,
0281-303 88
070-37 86 615.
Epost: rsoa@druidorden.org

Född: 13/2 1946
Hemmaloge: Wales, Malmö
Eu 1984,
IGLD-medlem 92.
ROÄ 06, Riddaren av Hjälpsamhete
Adress: Toftängsgatan 4,
212 38 Malmö.
Tel 040-49 33 59,
070- 872 82 06.
Epost: lasse@sevborn.net

Lars-Åke Sevborn

Björn Cederberg
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sevs, Linköping.

Slöjdtraditioner.
atan 15,

idorden .org

en.

RSM

RSV

RSBibl

Dan Bergeld

Rolf Mattsson

Gunnar Persson

Född: 23/8 1944
Hemmaloge: Aquila, Karlstad
Eu 1984,
IGLD-medlem 95.
ROÄ 08, Riddaren av Gränslandet.
Adress: Muraegatan 8,
652 28 Karlstad
Tel 054-18 05 22,
070- 555 76 36.
Epost: rsm@druidorden.org

Född 30/8 1944
Hemmaloge: Merlin, Karlskrona
Eu 1975,
IGLD-medlem 1986,
ROÄ 2004, Riddaren av Stenhuggarön.
Adress:Fiskevägen 35,
370 44 Tjurkö.
Tel 0455-461 38,
070-554 61 38.
Epost: rsv@druidorden.org

Född 27/4 1942
Hemmaloge: Derva, Östersund.
Eu 1973,
IGLD-medlem 98.
ROÄ 05, Riddaren av Tryggheten.
Adress: Torlandsgatan 17 C,
831 47 Östersund.
Tel 063-12 54 54,
070- 674 75 33.
Epost: rsbibl@druidorden.org

Ordens Kanslist
Göran Lundgren

Född 28/12 1940
Hemmaloge: Mimer, Malmö.
Eu 1987,
IGLD-medlem 93,
ROÄ 2005, Riddaren av Broderskapet
Adress: Asterngatan 14,
233 34 Svedala.
Tel 040-40 06 22,
070-850 54 35
Epost: goran.lundgren@druidorden.org
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Druid-Ordens Kansli
Västergatan 3, 211 21 Malmö
Tel 040 12 80 81
E-post: kansliet@druidorden.org
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En 50-årig
företagargärning

Redan som liten grabb var Kjell Johanssons stora intresse att meka med cyklar, mopeder och sedermera bilar. Inspirationskällan var Teknikens Värld
som födde idén till vad som nu varit Kjells levebröd och gärning i över 50 år.
Redan som barn hade Kjell bestämt sig. Furulund behöver en bensinmack med
verkstad och det är jag som ska driva den. Sagt och gjort. 1957, vid nyss fyllda 15
år köptes fastigheten för 4 000 kr till det som skulle bli “Macken i Furulund”.
1963 var det invigning och sedan har det i princip varit arbete sju dagar i
veckan. Visst har det hunnits med en och annan semestervecka, men veckorna kan nästan räknas på ena handens fingrar.
Från början drevs stationen som en Shellstation därefter under avtal med Bilisten.
De senare åren krympte marginalerna kraftigt på bensinförsäljningen, mest
på grund av att Bilisten ville kapa åt sig större och större andelar av den redan
lilla marginalen som fanns. För 2 år sedan bestämde sig Kjell därför att bryta
avtalet med Bilisten, vilket gick efter utdragna förhandlingar. Nu heter stationen
Furumacken i stället och Kjell är något av en fribytare i branschen, dvs han köper
bensin där det är billigast och säljare finns det gott om. Marginalen på en liter bensin har 3- dubblats jämfört med tidigare.

I somras var det så 50-års jubileum med bl a uppträdande i form av dans,
sång och musik. I det närmaste hela Furulund slöt upp i det som dag blivit en institution i det lilla samhället. Hur orkar du som 72-åring?, är den
vanliga frågan. Det är mötet med människan som ger mervärdet i tillvaron.
Glädjen av att kunna hjälpa någon och samtidigt få utbyta en historia till ett
gott skratt är det som skänker livet mening. Min förhoppning är annars att
en av mina söner ska överta verksamheten, men annars kan jag tänka mig
sälja till den som är intresserad och kan betala. Jag sitter inte i sjön och är
vid god vigör och så går den rätt så bra den här macken.
Någon ”karriärdruid” i logen Nemeton är inte Kjell. Broder har han varit i 18
år och innehar kapitelgraden. Det är svårt med den arbetssituation han har att
ikläda sig ett ämbete. Det är också samkvämet med bordsamtalen under en god
måltid som är det viktigaste i vår gemenskap, menar Kjell. Sedan är det naturligtvis viktigare vad man gör än vad man säger sig böra göra och i sin gärning och
sitt förhållningssätt är Kjell ett föredöme för alla oss bröder.
Jan Hörnlund

Det syns väl att Du tillhör Orden?
Vi har ett klart direktiv på att vi ska marknadsföra Druid-Orden.

Vad är inte bättre än att bära druidnålen
så den syns och väcker frågor.
Det är då vi själva är de bästa marknadsförarna.
Handgreppet och igenkänningstecknet
är idag rester från en förgången tid.
Bär din nål så att det syns att du är druid.
Har du druidringen så ska du naturligtvis också bära
den i vardagen om du inte har ett jobb som sliter på den.
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Folk omkring
60-70 borde
vara döda
Enligt dagens lagstiftare och byråkrater borde de av oss som var barn på
60-talet eller tidigare, inte ha överlevt.
Våra barnsängar var målade med blybaserad färg. Vi hade inga barnsäkra
medicinflaskor, dörrar eller skåp. När vi cyklade bar ingen av oss hjälm. Vi
drack vatten direkt ur vattenslangen och inte ur glas eller flaskor. Vi åt bröd
med smör, drack läsk med socker i, men blev aldrig överviktiga, därför att
vi nästan alltid var ute och lekte.
Vi delade läsk med andra och drack ur samma flaska, utan att någon blev
sjuk eller dog av det. Vi byggde lådbilar av gamla skrotade saker och körde i
full fart nedför backen, bara för att lite senare komma på att vi glömt att sätta på bromsar. Efter några dikes körningar lärde vi oss att lösa problemet.
Vi gick ut tidigt på morgonen för att leka hela dagen. Vi kom hem först när
det mörknat. Ingen kunde få tag på oss utan att leta eller skrika. Ingen av
oss hade mobiltelefon!
Vi hade inga Playstationer, Nintendo eller X boxar, inga TV-spel , inte 99 TVkanaler. Inga hemdatorer eller chatrooms på internet.
Vi hade vänner! Vi gick ut och fann dem på lekplatsen!
Vi ramlade ner från träd, skar oss, bröt armar och ben, slog ut tänder, men
ingen blev stämd efter dessa olyckor. Inga andra än vi själva bar skulden.
Kommer du ihåg dina egna olyckor? Vi slogs och blev gula och blåa över
hela kroppen och lärde oss att komma över detta. Vi hittade på lekar med
pinnar och annat vi kunde komma över.
Vi cyklade hem till varandra, bankade på dörren, gick rakt in i köket och
blandade oss i pågående samtal.
Vissa elever var inte så smarta som andra i skolan, när de föll igenom var
de tvungna att gå om ett år.
Denna generation har fostrat några av de riskvilliga, de bästa problemlösarna och investerarna någonsin. De sista 50 - 60 åren har varit en explosion av idéer.
Vi hade frihet, fiasko, succéer men också ansvar, och lärde oss att förhålla
oss till alltsammans.
Och du är kanske en av dom!
I så fall stort GRATTIS!

Rekryteringsbroschyren

Även om våra regler och principer inte förändras nämnvärt kan det ändå vara aktuellt med nya trycksaker.
Med oktobernumret av Svensk Druid-Tidning fick Du
vår nya rekryteringsbroschyr, sexton sidor. Vi hoppas att
den ska underlätta svaren på de frågor som väcks när vår
Orden ska presenteras för en oinvigd. Du bör läsa genom
materialet noggrant för att kunna komplettera de punkter
där Du tycker att det finns mer att säga.
Broschyren är inte ett uppslagsverk - ingen källa ur vilken
man kan ösa svaren på alla frågor.
Tvärtom - några korta kapitel där en oinvigde får lite insikt
i våra hjärtefrågor - men bara ytligt. Det är fritt för Dig att
genom Din egen erfarenhet fylla på informationen där så
behövs.
”Varav hjärtat är fullt talar munnen!” Sällan är talesättet
mer sant. Lycka till med rekryteringen i Din loge.
Vi i redaktionen hoppas att broschyren ska vara till god
hjälp!
Resultatet kan bara Du bidra med!
Finns att rekvirera från Kansliet!

Annonsera i Svensk Druid-Tidning
- Det lönar sig!

Ordens info

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%

Ordens bibliotek på vår hemsida!

Logga in på ”Stammen”, under Arkiv finner Du Druid-Ordens bibliotek. För lån och annan information, kontakta Kansliet!

Uppdatering på Stammen.

Logga in på Stammen under ”Arkiv” där finner Du ”Verktyg för loger”,
välj Din loge, och Du har alla rapportrubriker samlade på ett ställe.

Ny prislistan på Logematerial.

Ny prislista gällande från 1 februari 2014 finns nu under materialrekvisitioner!

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.
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LANDET RUNT
1 Logen Ad Astra, Malmö

Eubatmöte med många gäster, den 21 januari

Våra nya bröder Bo - Göran Knutsson, Roland Hansson, Mikael Hagesäter,
Agne Andersson, Frank Svendsen och Bo Persson

Många bröder från ett flertal loger hade samlats i vår vackra Lund. Det var
en fantastisk upplevelse att se så många på plats.
Efter en fin och stillsam stund med parentation av en avliden broder, samlades bröderna åter i förrummet för lite mingel.
Matsalen var dukad för hela 59 bröder. Stämningen blev hög när mat
och dryck kom på borden. Vi hade fint besök av Riksstorlogen med RSÄÄ
Dag Wikman, RSMÄ Anders Eriksson, RSSkr Bertil Svensson och RSV Rolf
Mattsson. Dessutom sågs i vimlet ROÄ Göran Lundgren. 17 Selenebröder
och en Walesbroder som hade kommit för att umgås med oss.
Våra eminenta musiker ROÄ Kjell Olsson och OÄ Milos
Kalla, framförde underbar musik som bröderna under
total tystnad lyssnade på. Serenata av Enrico Toselli,
Granada av A. Lara och Nitushka.
Villken förmån vi har i logen som har dessa proffsiga musiker att tillgå. Efteråt utbröt applådåskor så taket höll
på att ramla ner.
Ett litet lotteri till förmån för vårt kommande 110-årsjubileum hölls och lycklig vinnare blev OÄ Lars Håkansson
som vann en supébiljett.
Tiden går fort efter en riktigt trevlig fest. Många bröder tackade för sig, för att åka till sina hemorter en bit utanför Malmö.
BoM

2 Logen Stella Polaris, Trelleborg
107:e årsdag

Den 28 december 2013 som var den 107 årsdagen hade 71 bröder hörsammat kallelsen att besöka oss och där välkomna sex nya recipiender.
Bröderna Agne Andersson, Bo-Göran Knutsson, Frank Svendsen, Bo Persson,
Roland Hansson och Mikael Hagesäter. Under ledning av SMÄ Ulf Liljegren
hade Storlogen Sunnanland infunnit sig för att dela ut ett Veterantecken till

Br Carry Persson som kommit från
Schweiz för att mottaga detta tecken.
Som han väntat några år på, då det
nu var 37 år sedan han gick med i
Druid-Orden.
OÄ Hans Hellman fick denna kväll
ta emot Stjärntecknet för sina insatser inom vår Orden. Logen besöktes
Teckenmottagarna Carry Persson och denna kväll av bröder från Logerna
Hans Hellman
Selene, Halör och Nemeton.
ÄÄ Holger Sverin passade också på att dela ut faddertecken till två bröder som bidragit med att ta in fem bröder som erhållit druidgraden. Fadderteckenmottagarna
var OÄ Alf Hansson och Br Krister Nilsson. Under kvällen fick vi höra Br Carry
Persson sjunga högtidliga sånger vid lämpliga tillfällen mellan alla talen bl.a.
Sverige du Fosterland. LV Ulf Ingvarsson välkomnade bröderna till bords. ÄÄ höll
talen till de nyvordna recipienderna och teckenmottagarna. Talet från recipienderna hölls av nyvordne brodern Mikael Hagsäter och talet från teckenmottagarna av
OÄ Hans Hellman. SÄÄ Claes Nilsson höll tal och gav oss bröder många kloka ord
inom druidismen på vägen. Tacktalet för maten höll SMÄ Ulf Liljegren.
En fantastisk kväll och med många röster som sa vilket bra möte. Detta är frukten
av det stora arbete som Brödravårdsutskottet och Ämbetsmannakåren har lagt
ner. Så slutfacit för antalet bröder i Druid-Orden slutade på 5021 anslutna bröder
2013. Fantastiskt! Nu är det redan dags att börja arbetet, efter receptionen med
att rekrytera nya bröder, för det bär större frukt på Eken om man börjar tidigt. Så
alla Loger ta Er nu an utmaningen så kan vi bli 5100 bröder när 2014 går mot sitt
slut. Men det kräver också god brödravård med de bröder som är med i logerna
så de stannar kvar och blir flitiga besökare.
Året 2014 började åter bra med många besökande nämligen 59 bröder.
Vi fick på nytt hälsa våra 6 recipiender välkomna. Vi är glada för vår nye
Mucisi Br Per-Olof Reimer som ger oss högtidsstunder i lunden genom
sin musik, han väljs inte förrän den 26 januari. Vi bröder hoppas du skall
finna dig tillrätta och trivas i din nya roll. Under kvällen i lunden fick vi höra
SÄÄ Claes Nilsson som talade tänkvärt om Druidorden, vad broderskapet
innebär, vilka krav som ställs och vilka plikter som följer.
Efter måltiden MÄ Magnus
Ahlström kvällens underhållare trumpetaren och Musikern
Leif Bengtsson broder i Logen
Halör välkommen som inbjöd
till ett musikaliskt föredrag
”Trumpetens historia”. Broder
Leif förevisade och trakterade

16

Nr 2 februari 2014
olika trumpeter från Barock och Jazz till spel med olika sorters trattar. En avslutande melodi, till brödernas jubel framförde han på hemmabygge av trädgårdslang
med tratt. Därefter inbjöds alla till att närmare besikta de vackra instrumenten.
Återigen en trevlig kväll i brödernas gemenskap där många tog sig tid och
stannade en stund och samtalade med varandra.
Text: OÄ Holger Sverin, foto: Br Jan Fridsten

Svensk Druid-Tidning
ifrån peruk- och klädmodets variationer kunde fastställas att det inte är
Linné i alla fall. Resonemanget slutade i att det var en Sir William Stackley
som var avbildad. Man kan säga att här var det kanske inte målet som var
det mest intressanta utan mera resan fram till målet.
En mycket givande berättelse som framfördes av en konstkännare av rang.

Bardgradgivning

8 Logen Wirdar, Ljungby
Eubatmöte 15 januari

Vid vårens första eubatmöte hälsade ÄÄ Dennis Byrskog 72 bröder välkomna till en ny säsong. Kvällen program hade alla de ordinarie ritualer och
följde program enligt agendan.
Det ideella inslaget stod broder
Per Johansson för med en fyndiga
rubriken “Att ta vatten över huvudet”. Det visade sig att broder
Per föredrag handlade om dykning
och hur farligt/roligt dykning kan
vara om man bara känner till all
faror, och att kunna undvika de
Lars Alm och Per Johansson
skador man kan få om man inte
är utbildad sportdykare. Ett uppskattat inslag tycket bröderna och broder
Per fick stora applåder för sitt inslag.
Vid brödramåltiden stod broder Lars Alm för maten som också fortsatte på
vattentemat. Alla bröder var överens att detta var en fantastisk måltid som
broder Lars hade anordnat.
Kvällen avsIutades som vanligt med efterlogen där det serverades kaffe och
avec för de som så önskade. Jag, tillsamman med mina bröder, gick hem
med ett stort leende efter en mycket lyckad logekväll.
Vid pennan och kameran, Jan-Inge Roubert

De nyblivna Barderna: Rickard Osvaldsson, Ulf Segerqvist, Hans Johansson,
Lennart Fällinger, Gert Olausson, Christoffer Mossberg och Mattias Gustavsson

Med gäster ifrån logerna Belisama, Excalibur och Taliesin inleddes Bardatinget
av ÄÄ Rolf Johansen. I förrummet avvaktade sju förväntansfulla eubater,
Mattias Gustavsson, Gert Olausson, Richard Osvaldsson, Lennart Fällinger,
Christoffer Mossberg, Hans Johansson och Ulf Segerqvist, på att få tillträde.
ÄÄ föredrog namnen på fem sökande till vår loge. Vid avslutningen av tinget
var vi 66 bröder närvarande.
Lv Clemen Hansen välkomnade till efterlogen och där väntade en brödramåltid
med hjortytterfilé som huvudrätt.
Efter att talarna MÄ Christer Ström, ÄÄ Rolf Johansen, Bard Rickard Osvaldsson,
brr Ove Öberg, Göran Juntorp gjort sig hörda i sorlet, bröt historieberättar
konsten nya barriärer. Pierre Ullmark, Åke Danfeldter, Anders Regnell m fl
lockade till många skratt.
200 lotter fann sina köpare och vinnare. Kvällen avslutades lite senare än
vanligt en konsekvens av det ritualfyllda Bardatinget.
Lars Erik Göthager

18 Logen Cynthus, Ulricehamn
Vem är mannen på tavlan?

I inbjudan till mötet den 9 januari ställdes
frågan, och vi var tvekande till vad som avsågs. I efterlogen gavs svaret av konstkännare Bengt-Åke Sandberg, Borås.
59 bröder samlades till kalenderårets första möte, först ett OÄ-möte och
strax efteråt ett eubatmöte. Gäster ifrån
Bengt-Åke Sandberg
logerna Iris, Taliesin och Excalibur välmed tavlan i bakgrunden
komnades särskilt.
ÄÄ meddelade att inbjudan inkommit till firandet av logen Gutas 50 år och i
samband med det till deltagande i RM i golf. Med anledning av denna pålysning ”kåserade” br Josef Andersson logen Iris, helt kort om sina upplevelser
av Gotland i samband med sin militärtjänstgöring.
I efterlogen serverade LV Clemen Hansen och Arbetsutskottet en gulaschgryta med tillbehör, vilket uppskattades av bröderna.
Att referera Bengt-Åke Sandbergs föredrag om tavlan, låter sig inte göra,
men några korta reflektioner tillåter jag mig:
Tavlan föregicks av ett rykte om att det möjligen kunde vara vår Ordens grundare som avbildats och med det anledning av att personen håller ett eklöv i handen
och att tavlan möjligen kan vara ifrån slutet av 1780-talet. På baksidan finns en
notering ”Linné”, kan det vara vår ”blomsterkonung” som var avbildad?
Efter upp till 700 timmars forskning kring tavlan, en forskning som utgick

19 Logen Stonehenge, Hässleholm
Julbord den 29 november.

Det märktes redan i processionen in till Eubatmötet i lunden att stämningen var hög denna afton. 50 bröder slog sig sedan till bords och enligt vår ÄÄ
Peter Lundh var detta en All time High!
Först var det ett stort sillbord och helt spontant drog bröderna Bo EA
Persson med Heinz-Otto Bootz, Anders Johansson och Daniel Hultner med
på att sjunga Hej Tomtegubbar. Stämningen blev direkt hög och i andra
änden av rummet tog det inte lång tid förrän broder Leif Henningsson hade
letat upp sin egen kör och började med att i sjunga Teutates snapsvisa.
Sedan fortsatte kampen mellan Lag Bo EA och Lag Leif H och vi fick höra
både Helga natt och Ser du stjärnan i det blå. Det var det hittills bästa julbordet jag varit på.
Broder PG Andersson spred sedan fredagsmys genom att hålla i kvällens
lotteri. Intäkterna skänktes till logens välgörenhet.
Talet till logen hölls av MÄ Jan Andersson som talade om de tre spektakulära sakerna i hans liv. Kärleken, Logen och Mount Everest.
Vid pennan, Olle Karlsson

Den 13 december...
...på Luciadagen var det dags för Årsdag i logen Stonehenge, ett Eubatmötet
med reception. Det var 12 nya bröder, som under högtidliga former,
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invigdes i vår brödrargemenskap inför 53 bröder. Enligt ÄÄ Peter Lundh var
detta ett nytt rekord för logen.
Under kvällen fick även brr Mats Ericsson, Anders Johnsson, Dick Johannesson
och Leif Henningsson, av SÄÄ Per Larsen mottaga Veterantecken, för sitt trogna medlemskap i Logen under 25 år.
Efter detta högtidliga möte i Lunden, var det dags för brödrarmåltiden. Talet till
logen hölls denna afton av brr Joakim Schmul, som vände sig mycket till våra nya
bröder. Talet till fosterlandet hölls av brr Joakim Tillberg. Talet till recipienderna
hölls av ÄÄ Peter Lundh där han bl.a. uppmanade bröderna att vara flitiga besökare i logen. Sedan var det dags för recipiendernas tacktal, som hölls av brr KarlOtto Johansson, där han tackade, på alla recipienders vägnar, för en trevlig kväll.
Talet till veteranerna hölls av TjOÄ Johnny Nilsson och tacktalet hölls av
broder Leif Henningsson med assistans av broder Mats Ericsson. De drog
lite roliga episoder från sina 25 år, som logebröder.
Till sist reste sig SÄÄ Per Larsen och höll ett litet tal och tackade för den
goda maten och en trevlig kväll. Därefter avslutades brödrarmåltiden och
all bröder bjöds in till efterlogen en trappa ner.
När jag lämnade bröderna en tid efter midnatt var där fortfarande många
kvar nere i baren och jag har en känsla av att de satt kvar där en bra stund
in på småtimmarna.
Vid pennan Mikael Björklund

29 Logen Fingal i Hörby

Dags igen den 7 jan med årspremiär och 28 bröder. ÄÄ noterade att Lv Christer Andersson och
Sten Andersson bevistade sina 100:e möten samt
OÄ Gert Nilsson 510. Ett stort tack till Lv Christer
Andersson för den utomordentligt välarrangerade
Tomtelogen. Ett speciellt tack riktades också till
Org. Bengt Ekstrand och Fingalkören för framträdandet i Lyby kyrka vid samma tillfälle.
Kvällens föredrag stod vår f.d. br Måns Söderberg
för. Boken har många sidor är ju ett återkommande

inslag då vår vän Måns lotsar oss igenom litteraturens nyheter och gav många
tips på böcker att läsa. Även litteratur av bygdens egna författare lyftes fram.
Som vanligt visade Måns stor kunskap och förmedlar på ett humoristiskt sätt
guldkorn från bibliotekets och litteraturens värld.
Avslutningsvis tackade ÄÄ Håkan Emmertz för ett trevligt föredrag genom att
överräcka en flaska vin samt noterades att grytslanten inbringade 556 kr.
Den 21 jan var det dags för nytt Eubatmöte och denna gång med deltagande av 38 brr.
ÄÄ noterade också att MÄ Christer Lindblad genomförde sitt 100:e möte.
Org OÄ Bengt Ekstrand berättade om den italienske kompositören Guiseppe
Verdi som är mest känd för sina operor såsom Aida, La Traviata, Otello,
Rigoletto och Falstaff. Verdi ville bilda en genuin italiensk romantik och
därmed bryta med bl.a. Wagner, som f.ö. var född samma år som Verdi.
Som avrundning lyssnade vi på ”Fångarnas kör” ur Verdis Nebukadnessar.
Lv br Christer Andersson hälsade oss välkomna till kvällens
efterloge och brödramåltid dit
även tre tilltänkta bröder inbjudits. Den startades med ölprovning som leddes av Malin
Emmertz som tidigare har arbetat på Systembolaget och
Malin Emmertz tackas av Lv Christer
inledde ölprovningen med att
Andersson
berätta allmänt om öl och ölframställning. Därefter fick vi, med lite tilltugg i form av korv och ost, prova
och jämföra tre olika typer av öl: Estrella Damm, Spanien, Omnipollo Leon,
Belgien, samt Sod, Danmark. Alla med speciella smaker och dofter vilket
initierat kommenterades av Malin. Som ett bevis på brödernas uppskattning överlämnade Lv som tack en flaska rödvin till Malin.
Avslutningsvis påminde ÄÄ Håkan Emmertz bröderna om några kommande
arrangemang såsom möjligheten att delta i Bardgradgivning i Hässleholm
och Logens vårfest med damer den 9 maj då Roy Wilsons quintet spelar.
Grytslanten inbringade 658 kr.
Text Christer Nilsson, foto Gert Nilsson

36 Logen Iris, Göteborg
Utdelning av besöksemblem

ÄÄ Oscar Beck inledde detta nya år med att hälsa 34 brr däribland RSM
Dan Bergeld välkomna och anslutningen tydde han som ett hoppingivande
tecken för denna säsong.
Bristen på anmälda deltagare påtalades och brr uppmanades att bättre meddela till Lv när man har för avsikt att närvara vid möten och efterloge. Vi
måste inse svårigheterna för Lv att planera för vår gemensamma efterloge
när antalet föranmälda bröder inte stämmer med verkligheten. Ett försök till
nytt grepp att arrangera en söndagsmiddag i Druidgården är planerat i vår.
Brr Jan Erik Nilsson, Lasse Nilsson, Stanley Eriksson, Hans Wikman och Krister
Backman kallades för erhållande av besöksemblem, vilket förrättades av ÄÄ.
Förestående 75-årsjubileum är nu fastställt till den 8 november. En arbetsgrupp
under ledning av ÄÄ bekantgjordes. ÄÄ framhöll betydelsen att vi alla ska hjälpas åt att förverkliga en stilfull högtidsfest. Deltagarantalet
måste begränsas till 80 bröder inkl. damer
och Druidgården bör kunna användas.
Den obligatoriska ämbetsmannautbildningen
för avgående och tillträdande bröder inom SL
Västanland avses hållas här i Göteborg lördagen den 22 mars.
I den följande efterlogen hyllades broder
Emil Sivertsson, som dagen till ära firade 30 år och frikostigt delade med sig
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av guden Dionysos droppar. Även vår Lv Lennart
Sjöberg ska om någon dag också celebrera årspassage och förärades en present.
Hela Fu tackades för en förträfflig måltid.
Till kaffet redogjorde undertecknad med hjälp av min
son Jan Lilljegren, som skötte bildspelet, vägen till mästerlots från att börja trampa däck 1948, seglatser runt
jordens alla hav och besök i hamnstäder till 1964.
Med hälsningar från ”De sju haven”.

47 Logen Doru, Täby
Årets första logekväll

Så var vi igång igen, första måndagen varje månad samlas vi till möte och efterföljande aktiviteter. Årets första måndag inföll på trettondagen vilket medförde
att vi var några färre än vanligt. Lite drygt 20 bröder hade hörsammat kallelsen.
Efter vårt sedvanliga möte så samlades alla till brödramåltiden som på
grund av helgdag var lite enklare och bestod av en så kallad räkmacka där
vatten, öl eller vin fanns som tillbehör. Efter detta så serverades som vanligt
kaffe och en kaka, för den som så önskade fanns barens alla tillbehör.

Svensk Druid-Tidning
Undertecknad, som ordförande för Föreningen Druidgården, tackade för den
utmärkta insatsen under förra årets julbuffé, vilken gav ett mycket gott resultat,
berättade om den nya ljudanläggning som installerats under juluppehållet samt
”puffade” för att bröderna skulle teckna sig för andelar i föreningen.
I efterlogen hade vi besök av representant för Cavarosa Wine, som berättade
om direktimport av viner samt rutinerna kring detta, alkohollagstiftningen
och alla tillstånd som krävs. Av förståeliga skäl fick han många och intrikata
frågor då detta intresserade åtskilliga bröder.
Carl-Göran Söderblom

56 Logen Camulus Skövde

Eubatmöte med reception 10 januari
Det blev en sällsam kväll. Över 60 bröder hörsammade den druidiska kallelsen; att
denna fredagskväll skulle vigas åt att få hälsa fem nya Eubater till vår gemenskap.
Först hölls en stilla parentation över vår nyligen bortgånge broder Einar Johansson.
MÄ Per- Anders Sääf beskrev Einars Druidiska gärning. Sorg och saknad förbyttes strax till värme och hopp när kvällen fortsatte med receptionen. De fem nykomlingarna ledsagades in i vår, för kvällen ovanligt trånga och varma men oj så
högtidliga Lund. Till högtidligheten bidrog i synnerhet RSM Dan Bergeld och hela
Storlogen Vänerlands ämbetsmannakår med SÄÄ Alf Stenson i spetsen. Till den
höga stämningen bidrog också Hedersdruiden tillika ROÄ Göran Juntorp och de
övriga och prydliga bröderna från logerna Cynthus i Ulricehamn, Aquila i Karlstad,
Taliesin i Jönköping samt logen Avalon ifrån Älmhult.
När själva receptionen var avklarad var det många som välkomnade de nya
bröderna, gratulerade logen för tillökningen och menade att hela tillställningen var sällsynt trevlig och fint iscensatt.

Hans-Olov Hägglund, Lars Bergsten och Roland Ulfeld

Vår egen naturfotograf, broder Roland Ulfeld som fotat vilda djur allt ifrån
Finska Karelen intill den Ryska gränsen och i Serengeti nationalpark i
Tanzania. Han har en outsinlig brunn med vackra och spännande djurbilder
och filmer att ösa ur, nu fick vi även se bilder från den svenska naturen. Det
kändes mycket behagligt att titta på vackra djurbilder från vår, sommar och
höst, särskilt när de första vintermånaderna endast varit regniga och grå.
Roland berättade om hur man måste gå tillväga med hjälp av gömslen, stort
tålamod och viss teknik för att få bra bilder. Vi var även imponerade av de
bilder Roland ansåg vara mindre bra.
Efter en dryg halvtimmes vackra naturscenerier och intressant information
tackades Roland genom en välförtjänt applåd och kvällen avslutades.
Vid pennan, Bengt-Olof Näslund

55 Logen Thesevs, Linköping
Druidstämma och Eubatmöte

Under mötet erhöll broder Tomas Wenell och broder Owe Carlsson sina faddertecken för att ha tillsett att fem av sina adepter ha upphöjts till druidgraden..
Respekt! ÄÄ Owe Carlsson flankeras av våra nyaste bröder; Tord Jigbrant, Torgny
Alexandersson, Olle Norin, Sebastian Johansson och Ulf Andersson.
Efterlogen inleddes med att MÄ Bertil Kilander läste, en vinterdikt där kung Bore
hälsade att ”Moder jord nu klär sig i vinterskrud”. ÄÄ Owe Carlsson välkomnade
åter igen våra nya bröder och betonade vikten av att komma på logens möten och
tillställningar. Den helt nyblivne Eubaten Olle Norin höll recipiendernas tacktal.
RSM Dan Bergeld beskrev kärlek i ett vidare sammanhang och tackade
dessutom huspersonalen för ett gott arbete denna minnesvärda kväll.
Sedan fortsatte aftonen i broderlig anda med många skratt och ivriga samtal tills vår husfru fick påminna om att uppbrottets timma redan slagit.
Så ändades en sällsam kväll i ett sällsynt trevligt sällskap!
Ulf Sahlén

Årets första möte inleddes med en Druidstämma, där vi fick ansökan om fyra avgångsbrev. Två av dessa bröder har inte varit aktiva på åtskilliga år, men trots allt en
förlust. Som ett ”litet plåster på såren” balloterades en sökande, som tillsammans
med en som balloterades tidigare, kommer att kallas till reception om 14 dagar.
Så var det dags att öppna Eubatmötet, där Br MÄ konstaterade att vi var 43
närvarande bröder. Han informerade om den planerade resan till Logen
Allbota för att deltaga vid deras högtidsfirande.

Kampen fortsätter mot
vår vanligaste cancersjukdom

• prostatacancern •
Pg 782-1911 Skriv ”Stipendiefonden”,
så kommer bidraget rätt.
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61 Logen Halör, Höllviken
Eubatmöte den 9 januari

ÄÄ Paul Ljungqvist hälsade alla bröder varmt välkomna till årets första möte. Speciellt vände han sig till våra nya bröder och gäster som hälsades extra
välkomna. Kvällens Eubat möte avlöpte väl och värdigt.
I god halöranda möblerade Fu och lundabyggarna om lunden snabbt och kunde duka till kvällens efterloge. Som alltid hade vår kock Håkan lagat en härlig
måltid alla var nöjda med kvällens mat och såg framemot kvällens gäster.
ÄÄ Paul Ljungqvist hade bjudit in en
musiker som traktera ett ovanligt instrument nämligen keltisk Harpa. Det
är en harpa som är betydligt mindre än
traditionella harpor och har ett helt annat ljud. Vi fick höra musik från detta
instrument som de gamla kelterna
spelade. Även sång på keltiska. Det var
Tristan LeGovie som spelade harpa och
Lise Enoksen som sjöng på keltiska.
Det blev en oförglömlig kväll att höra
dessa framföra keltisk musik. Tristan
har precis bosatt sig i Malmö och är
musiker på heltid, han kommer från Bretange i Frankrike vilket är keltiskt område. Det finns ca 2500 keltiska harpspelare där och ca 1500 i Skottland. Tristan
berättade också en del historia om kelterna och vilket översattes av Lise.
Kvällen närmade sig sitt slut och ÄÄ Paul kunde tacka musikerna med varsin blombukett . Tack broder Paul för att vi fick höra detta.
Vi bröder tackade och lämnade logelokalen med ännu ett fint minne.
Ulf Liljegren

63 Logen Aquila, Karlstad

Bardating och Eubatmöte den 9 januari
Bröderna Gunnar Arvidsson
och Steinar Holmen från logen
Altair i Arvika fick ett högtidligt
välkomnande i Bardgraden enligt gammal druidisk sed och receptionen genomfördes förtjänstfullt av bröder från logen Aquila.
En överenskommelse har tidigare
träffats mellan Altair och Aquila att
Bardating skall hållas hos moderlogen Aquila i Karlstad.
Efter Bardatinget genomfördes ett Eubatmöte, innan bröderna samlades i
festlokalen för en brödramåltid. Gunnar tackade under måltiden Aquila för
det minnesvärda välkomnandet i Bardgraden.
Text och foto Ulf Widén

inbjudna njöt. När det var dags för Bardating tog Ib Arberg och Seppo Ronder de
inbjudna för att ha ett informationsmöte om medlemskap i vår Orden.
Christer Ström, MÄ i logen Cynthus tog hand om våra Eubatbröder som
fick ställa frågor kring vår Orden. I Lunden på Eubatmötet håll vår broder Lennart Magnusson ett egoföredrag. I efterlogen höll Birger Ström ett
väldigt intressant föredrag om Fänrik Ståhls sägner, vi fick oss till livs fina
dikter tillsammans med hans personligt kommentarer kring boken. Så vi
gick hem med en ny kunskap om Sveriges sista krig.
Kennet

68 Logen Cernunnos, Höganäs

Druidstämma och Eubatmöte 14 januari.
21 bröder samlades till årets första möte. ÄÄ Tommy Hägg hälsade bröderna välkomna först till Druidstämma och sedan Eubatmöte. TjOÄ Lennart
Sjöberg informerade om förslag till Logens ämbetsmän för kommande period och mötet anslutades i E F E.
I efterlogen var som vanligt stämningen såväl som maten god. MÄ Micael Landelius
överlämnade blommor och gratulerade ÄÄ Tommy Hägg till ROÄ graden Riddare
av de sju rosorna. Skr Lennart Magnusson informerade om Bieraben hos Stella
Polaris 6/2. 10 platser är bokade. Kvällen avslutades med kaffe och fastlagsbulle.
Nöjda och belåtna tog sig bröderna hem i den blåsiga kvällen.
Kaj Jönsson.

73 Logen Värend, Växjö
I efterlogen på upptakts möte den 8
januari besökte oss verksamhetschef
Marianne Olsson från S:t Lukas föreningen i Kronobergs län. Mariannes
föredrag var mycket informativt och
synnerligen engagerat!
S:t Lukas är till för människor som
vill ha hjälp att bearbeta sina livsfrågor och psykiska problem, människor som vill ha utbildning och handledning i sitt arbete, människor som
vill föra samtal om livstolkningsfrågor, etik mm.
S:t Lukas är ett förbund med 32 lokala föreningar och grundades 1939 av
läkare och själavårdare. S:t Lukas är helt ideellt utan vinstkrav. Arbetet sker
under socialstyrelsens överinseende och man har eget behandlingsansvar
då samtliga medarbetare är leg. psykoterapeuter.
ÄÄ Lars Magnusson överlämnade en gåva från logen till S:t Lukas i på 5.000:-.
Text Hans Petersson, bild Joachim Hultgren

74 Logen Beltain, Östhammar
Eubatmöte med reception i januari

66 Logen Taliesin, Jönköping
Bard och Eubatmöte 20 Jan

Visst är det härligt när jul och nyår har passerat och äntligen får damma av kostymen. Redan i förlogen var stämningen hög och bröderna tillsammans med tre
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Peter Annögård, ÄÄ Björn Rosencrantz
och Jon Löfström

Med en rivstart började det nya
året för Östhammarsbröderna.
Redan vid den första samlingen
fanns bröderna, Peter Annögård
och Jon Löfström som balloterats under hösten men hade
inte haft möjlighet att närvara
vid den senaste invigningen. Att

Nr 2 februari 2014
börja det nya året med brödrainvigning fick bröderna att vakna till
och stämningen var redan god.
Fyra bröder premierades för att
de tillsammans bevistat 800 möten. Andra hade under julledigheten passat på att fylla jämna år
Jubilarerna Conny Nordin 70 år, Anders
och ÄÄ överlämnade de druidisLindén 70 år, ÄÄ samt Bo Peters 80 år
ka rosorna till jubilarerna.
Vid den efterkommande brödramåltiden hälsades de nya bröderna välkomna och recipiendpaket överlämnades med uppmaningen om att
de skulle göra sig väl förtrogna med innehållet.
En av de bröderna som passat på att fylla år,
ÄÄ Björn Rosencrantz
bjöd på tårta till kaffe efter måltiden, något som
och Jan Süld
inte tillhört vanligheten tidigare, men nu kanske, vi får se.
Nu är ”ribban” lagd för vårens druidarbete, det vill
säga de är bara att köra hårt
Text & Foto: Börje Eriksson
Tom Pålsson och

Svensk Druid-Tidning
För den lekamliga spisen svarade denna afton en nyupphandlad krögare,
vilket kan ha varit en förklaring till att måltiden var lite extra smaklig.
Och så var det dags för kaffe med tillbehör och djupsinniga diskussioner
i fåtöljer och soffor. Och för dragning i lotteriet, där anmärkningsvärt nog
bröderna från Cynthus inte kammade hem de högsta vinsterna denna gång.
Och när vi tågade ut i den relativa värmen (-5°) tänkte vi på våra bröder
närmare Polcirkeln med sina -40°.
Uno Axelsson
Kampen fortsätter mot
vår vanligaste cancersjukdom

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



MÄ Lennart Brolin

Försäljning och uthyrning av
Nya och begagnade truckar

77 Logen Allbota, Kalmar/
Färjestaden

I samarbete med:

Druid- och Eubatmöte 14 januari

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

Vi finns i Linköping– Norrköping- Finspång

Almanackan säger vinter men verkligheten är en annan. I alla fall denna
vecka när det åter var dags för bröderna att samlas till vårterminens första
möten. Nytt år och än en gång möjlighet att träffa bröderna i värme och gemenskap. Under druidstämman lämnade Skm Anders Eklund en rapport
av vilken det framgick att ekonomin är i god balans.
Det förrättades val och Förtroendeutskottets förslag godkändes och det blir installation av de nya ämbetsmännen den 4 mars. Under eubatmöte hölls, förutom
de sedvanliga förhandlingarna, en dialog mellan ÄÄ och MÄ. Detta senare inslag
är uppskattat då det ger möjlighet till fördjupning av de druidiska kunskaperna.
Som ideellt inslag spelade Org Martin Holm ”vår bästa tid är nu!!” framförd
av Jan Malmsjö. Detta tyckte broder Martin var ett bra sätt att se på tillvaron.
Bröderna höll med och en och annan tänkte nog på vad det egentligen innebär… Man kan faktiskt bestämma sig för hur man vill uppfatta samtiden.
Trots att det var ”jobbardag” dagen efter så fortsatte diskussionerna och
umgänget vid kaffebordet ganska länge tills det var dags att bege sig hemåt
i den mörka januarinatten.
Vid pennan Håkan J

Kontakt:
Försäljning& Service: Jonas Andersson
Tfn: 070-580 01 07
Försäljning& Service: Hans Andersson
Tfn: 070-580 00 23

Frackpaket
från 2.199:-

Besök
www.fracklagret.se

79 Logen Excalibur, Borås

Bardating och Eubatmöte den 15 januari

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

Nu är glada julen slut och allt är nästan som förut, förbi är julegröten, man
får ägna sig åt logemöten….
Kvällens bardating hade att förrätta val till det utomordentligt betydelsefulla
Idéella utskottet, och tinget hade intet att invända mot vad ämbetsmännen
i sin oändliga vishet föreslagit.
Hur man uppför sig i Lunden är en städse aktuell fråga, för nya såväl som för
äldre bröder. Och vem kan besitta mer ingående kunskaper i detta ämne än
ROÄ Ib Arberg? Genom att gå tillbaka till Druidordens rötter på 1700-talet och
till galler och kelter för 1500-2000 år sedan, blev en hel del av Ordens seder och
bruk uppenbarat och förklarat. Broder Ib hade med fördel kunnat fortsätta sin
genomgång, men till och med i Lunden gäller det att skynda på och passa tider…

Betalning mot faktura eller
delbetalning.
Kundtjänst: 0454-572 055
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Butängsgatan 10 E
610 12 Norrköping
Tfn: 011-339084
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Korrekt placering av
Förtjänsttecken
Trohetstecken
Ex-regalie
Ordens Jubelveteran
Ordens Veteran
Ex regalier
RSL - rött
SL - blått
GL - grönt

Hedersdruid
Ordens Förtjänsttecken
Ordens Stjärntecken

Stjärnan, visar medlemskapet i IGLD.
Kan även placeras
över bröstfickan

Alla utmärkelsetecken bäres till högtidsdräkt vid Druid-Ordens sammankomster
och banketter. Endast en exregalie för varje nivå (grundloge, storloge, Rikstorlogen) får bäras. Detsamma gäller för förtjänst- och trohetstecken.

Mer information på Ordenscirkulär 313 & 317!

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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Vi gratulerar i mars
94 år

Neptunus, Georg Olsson, 26 mar

75 år

93 år

85 i År

80 år

Avalon, Fredrik Grahn, 5 mar
Manannán, Lars Tilson, 2 mar
Triton, Anders Oskarsson, 12 mar
Teutates, Per Tiliander, 5 mar
Nemeton, Jan Erik Larsson, 9 mar Thesevs, Erik Sjölund, 19 mar
Nerthus, Hans Dahlström, 12 mar Aldebaran, Jonas Lundberg, 21 mar
Dair, Per Johansson, 15 mar
Orion, Johan Lennartsson, 27 mar
Carnac, Ronny Thelin, 24 mar
Grannos, Per Hedlund, 29 mar
Argo, Stefan Pålsson, 30 mar
Wirdar, Hansjörg Hürlimann, 31 mar

50 år

Nennius, Kenneth Nilsson, 3 mar
Triton, Johan Hasselbom, 3 mar
Taliesin, Johan Björck, 10 mar
Derva, Björn Ulfson, 13 mar
Kronos, Sami Siirilä, 13 mar
Idris, Anders Frisk, 24 mar
Temenos, Nils-Erik Falk, 28 mar
Nennius, Ove Jansson, 29 mar
Avalon, Tommy Lööf, 29 mar
Neptunus, Michael Fahlström, 31 mar

Glöm inte Stipendiefonden

70 år

40 år

60 år

Bg 782-1911,
märk talongen: Stipendiefonden

Cernunnos, Erik Walldau, 4 mar
Lir, Rubert Hellgren, 7 mar
Halör, Alf-Göran Perserot, 8 mar
Doru, Gunnar Ericsson, 11 mar
Orion, Bengt-Ola Svedlund, 19 mar
Morvin, Bror Uhlin, 21 mar
Temenos, Rolf Jonsson, 20 mar
Alir, Sören Lindblom, 24 mar
Henry Hurle, Folke Arvidsson, 1 mar Manannán, Jan Winroth, 27 mar
Manannán, Allan Hansson, 2 mar Mimer, Kjell Larsson, 31 mar
Orion, Berne Lindwall, 2 mar
Ossian, Filip Nilsson, 5 mar
Alir, Allan Fröberg, 5 mar
Teutates, Lennart Larsson, 7 mar
Thesevs, Lars Kardfall, 7 mar
Orion, Kjell Ulfhielm, 10 mar
Teutates, Per Larsen, 13 mar
Merkur, Tage Markström, 17 mar
Manannán, Rolf Jacobsson, 20 mar Nerevs, Peter Möller, 16 mar
Thesevs, Björn Barrefors, 17 mar
Excalibur, Uno Axelsson, 22 mar
Triton, Tage Ericsson, 4 mar
Manannán, Inge Torstensson, 23 mar
Idris, Göran Svärd, 16 mar
Manannán, Lars Anebreid, 25 mar
Aquila, Karl-Erik Finne, 21 mar
Guta, Agne Ahrling, 25 mar
Halör, Gustaf Wahlberg, 21 mar
Halör, Gert Thuresson, 26 mar
Thesevs, Bjelke Göstasson, 23 mar
Henry Hurle, Göran Johansson, 30 mar
Orion, Bertil Melander, 24 mar

Välkomna i
brödraskapet
BRUSTNA LÄNKAR
Logen Ad Astra

Logen Stella Polaris, Trelleborg

Logen Aquila, Karlstad

Eu-Br Chudasama Jayantilal
Invigd i Orden den 29 oktober 2013
Avliden den 31 december 2013
2 medlemsmånader

D-Br Bengt Stridsberg
Invigd i Orden den 10 april 1986
Avliden den 4 januari 2014
28 medlemsår

Logen Temenos, Edsbyn

Logen Halör, Höllviken

OÄ-Br Erik Hylander
OÄ-Br Kjell Elversson
Invigd i Orden den 26 april 1966
Invigd i Orden den 28 november 1959 Avliden den 29 januari 2014
Avliden den 22 december 2013
47 medlemsår
54 medlemsår

Logen Camulus, Skövde

Eu 13 12 28
Agne Andersson
Frans Malmrosgatan 39 B, 231 54 Trelleborg
Mikael Hagesäter
Borgmästaregatan 19, 231 54 Trelleborg
Roland Hansson
Södra Förstadsgatan 120, 214 28 Malmö
Bo-Göran Knutsson
Högalids Mittgränd 5, 231 56 Trelleborg
Bo Persson
Gislövs Kyrkoväg 19-1, 231 91 Trelleborg
Frank Svendsen
Hallakroken 8 C, 231 56 Trelleborg

Logen Arosia, Västerås

OÄ-Br Einar Johansson
Invigd i Orden den 6 mars 1979
Avliden den 30 december 2013
34 medlemsår

Eu 14 01 13
Lars-Erik Liljegren
Påskliljevägen 42,722 46 Västerås
Finn Jonung
Stockkumla 4, 725 92 Västerås
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Dagsnoteringen
för antalet bröder per
den 3 februari

4.991
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POSTTIDNING

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

HUR VILL DU HÖRA?

NATURTROGET LJUD BLIR NU VERKLIGHET MED WIDEX DREAM

MORESOUND

MOREPERSONAL

MOREWORDS

Hela ljudet in - fylligare ljud ut

Det perfekta sättet att skapa kontakt

Imponerande taluppfattning

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

facebook.com/widexsverige

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