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Det ska synas
att vi finns!

”På en god grund står en stark Orden!”
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Logerna inom Birkeneland och
Nordanland har nu två år funnits på Noliamässan, Norrlands
största mässa.
Även om de medverkande
Bröderna arbetar ideellt blir ända
notan ganska dyr. Med en kostnadsram på ca 25000 kronor klarar vi av att bemanna en monter
under nio dagar.
Alla medarbetarna betalar själva
mat och resor. En vattenbehållare med termosfunktion är de
enda förfriskningar som bjuds. Vi
försöker verkligen hålla en stram
budget!
Men resultatet då? Inom sjukvården vill vi inte höra talas om prislappar på vård och liv, men vad
får en ny broder kosta?
Vi försöker utvärdera och finna
vilka resultat som den här rekryteringsformen kan ge. De personer som lämnat namn och uppgifter ska vi naturligtvis kalla till
en informationsträff. Men det är
inte tillräckligt! Även de omständigheter, under vilka vi arbetar,
måste utvärderas. Stod vår monter på rätt ställe? Hur många ska
finnas på plats samtidigt? Har vi
rätt material?
Många frågor väcks, samtidigt
som erfarenheterna sakta kan
ge svar på vägen. Ordens rekryteringsmodell och alla övriga vägar att finna nya bröder kanske
behöver även den här nya infallsvinkeln. En sak är säker; Om vi
finner nya bröder genom Nolia
eller liknande aktiviteter är det
svårt att säga att priset för en ny
broder någonsin kan bli för högt!
Bertil Carlsson, Birkeneland/
Orion
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Mitt förhållande till Tiden
Sedan jag var liten har jag sett åren, när jag tittar bakåt historiskt i tiden,
som ett band eller en väg med årtal som böjs av vid vissa år. Den kröker
både till höger och vänster på ett sätt som jag har lite svårt att förklara. Jag
har perspektiv på min väg också. Det vill säga, jag ser den lite snett uppifrån och det smalnar av ju längre bort man kommer historiskt i tiden. Jag
minns att jag såg femtiotalet som en ljus sträcka som böjde av mot höger
mot en mörk, solfattig väg under krigsåren. 1930 kom en vänsterkurva,
därefter gick det en raksträcka till 1890 då det blev en högerböj och svag
mörkröd uppförsbacke ända till 1820-talet då det vände till vänster igen
för att sedan rassla iväg ganska rakt under det ljusa 1700-talet och sedan
rakt bort genom mörka medeltiden mot den grå forntiden. Om jag i stället ser framåt så är jag osäker på om det går utför eller uppför. Men ett
ser jag, vägen kröker till höger 2030. På samma sätt som 1830. Nu ska vi
inte ha några politiska synpunkter på detta. Det beror ju på åt vilket håll
man färdas på vägen. Även Einstein hade teorier om att tiden kröker sig.
Kan det vara något av detta jag ser?
Hur ser man på sin egen tid? Före en viss ålder funderar man över huvud taget inte på att den är utmätt för oss alla. Plötsligt upptäcker man att
man har tillryggalagt större delen av sitt liv. Själv stannade jag upp lite när
jag passerade 53, den ålder min far hade då han alldeles för tidigt gick
bort. Då var jag 15 år och tyckte nog att han ändå var ganska gammal.
Vi brukar fråga oss varför åren går så fort. Hur ofta tror vi inte att det
var för fem år sedan något hände fast det faktiskt har gått tio år. För
en tjugoåring är det en evighet. Någon klok person förklarade det
för mig. ”Du förstår, fem år för en tjugoåring är en fjärdedel av hela
hans liv”. Fem år för en sjuttioåring är inte mycket.
Som fyrtiotreåring blev jag druid. Visst var det spännande att sitta
med i kretsen av dessa bröder varav de flesta äldre och grånade. Jag
hade aldrig tidigare känt sådan samhörighet med äldre personer. Jag
hoppas att samma känsla mellan generationer finns i
alla loger. Åldersskillnaden skall ses som något positivt.
Vi lär alltid av varandra.
Det är roligt att med facit i handen efter drygt 25 år se
att Druid-Orden hela tiden utvecklas och anpassar sig
efter omvärlden men att ändå de gamla värdena och
ritualerna ligger som en fast grund i vårt arbete.
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Etikettsidan
Text Caj Söderberg

Etikettsregler har vi
för att det är praktiskt

nödvändig. Använd eventuellt ärmhållare för att reglera ärmlängden
om dessa är för långa.
Ta på byxorna. Knäpp hängslena. Byxan skall sitta högt i midjan. Något kan man dock reglera byxlängden med hängslena och midjevidden med spännen i sidan. Byxa utan
skor ska precis nå golvet. Ta på skorna.
Ta på västen. Reglera midjevidden (i bak), och västens
längd med "strumpebandet" runt halsen.
Gå nu gärna omkring och låt plaggen "sätta sig".
Ta på rocken. Observera att aldrig fästa samman fracken med den lilla snodden framtill när du bär fracken.
Den är enbart till för att fracken ska sitta bra på galge
och vid transport eller när du har ytterplagg över.
Sätt näsduken i bröstfickan. Kontrollera att västen syns
ett par, tre cm under rockens framkant. De vita manschetterna syns ett par centimeter. Västens och flugans
band döljs av rockens krage baktill.

En del människor rycker på axlarna åt det som vi kallar för etikett. Nåja,
många av de gamla etikettsreglerna kan förefalla både mossiga och
opraktiska.
Därför förändras också etikettsregler och anpassas till vårt moderna
samhälle. Ett är då säkert, ett regelverk omkring ”vett och etikett” är
både trevligt och praktiskt. Det underlättar och det hjälper oss att inte
bli satt i pinsamma situationer. Det gör samvaron mellan människor
mycket enklare och trevligare. Inte minst kan etikettsreglerna göra den
festligaste fest festligare.
I grunden handlar det om att ta hänsyn till varandra. Inte minst när vi
druider möts på banketter tillsammans med damerna. Då ska vi vara de
kavaljerer som förväntas av oss.
I det här numret av SDT beskriver jag fracken, dess delar och hur man
klär sig. Många av våra nya eubater har kanske aldrig tidigare har burit
högtidsklädsel men det är också många av oss äldre som bör tänka på
att bära fracken på ett snyggt sätt. Vi ska ju vara goda förebilder. Det kan
lätt bli så, efter många år i logen och många logemöten med frack, att
man drar på sig den som en slags uniform och man tror inte att någon
bryr sig i hur den ser ut. Men det är fel. Receptionen är ett högtidligt
ögonblick och vi ska inte tro att inte recepienderna ser oss. Och visst är
det väl så att nar man vet att fracken sitter bra på ens lekamen, att det
är då först man känner sig riktigt välklädd och är redo att föra en dam
till bordet i bankettsalen.

Bra att veta.
Västen, vit som svart, skall sitta så lågt att den når över
byxlinningen samt att det syns någon cm av den under
frackrocken. Det regleras med bandet runt halsen.
Bär man svart väst skall skjortan inte synas i midjan.
Näsduk i ficka bör undvikas om man har utmärkelsetecken och/eller exregalier fästade fracken. Dessa fästs i
den ordning som visas här intill.
Maggördel (cummerbund) hör till smoking och används
inte till frack som alternativ till väst.
Frackskjortan har ett stärkt slätt bröstparti med lösa, synliga bröstknappar.
Smokingskjortan har fastsydda knappar som är dolda under ett tygveck och den har plisseringar på bröstet. Den kan
också ha nedliggande ”vanlig” krage. Till smoking används
svart fluga. Aldrig vit.
Till dubbelknäppt smoking behövs inte maggördel.

Frackens delar:
Frackrock och frackbyxa.
Vit pikéskjorta och vit eller svart väst.
Vit pikéfluga, hängslen, armhållare, manschettknappar och två bröstknappar.
Vit näsduk, svarta strumpor och svarta lackskor. Idag är snygga tunna
och välputsade skinnskor accepterade i logesammanhang.
Ev. svart hög hatt (cylinderhatt). Tyvärr är denna huvudbonad på utdöende.
Ytterplagg. Svart cape alternativt svart paletå så lång att den täcker
frackskörten.

Liten ordlista.
Som ni kan se så har kärt barn många namn.
I England kan fracken benämnas för evening dress eller
tail coat.
Engelsmännen kallar smokingen för dinner jacket medan
amerikanarna kallar den för tuxedo eller dinner suit.
I Frankrike kallar man frack för cravate blance och smoking för cravate noir. Detta syftar på att man bär vit fluga
till frack och svart till smoking.

Påklädning av frack:
Börja med att ta på skjortan och knäpp den översta knappen.
Knäpp sedan i tur och ordning de två lösa bröstknapparna och de
tre vanliga knapparna längst ned.
Knäpp manschettknapparna.
Fäst den vita pikéflugan (ganska hårt) runt halsen. Flikarna bakom flugan. En handknuten fluga är givetvis elegantare men inte
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Den
Korrekta
placeringen av
FörtjänstTrohetstecken
& Ex-regalie
Hedersdruid
Ordens Förtjänsttecken
Ordens Stjärntecken

Ordens Jubelveteran
Ordens Veteran

Ex regalier
RSL - rött
SL - blått
GL - grönt

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

Alla utmärkelsetecken bäres endast 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.
Ingen näsduk i bröstfickan när Du bär utmärkelser

Mer information på Ordenscirkulär 313 & 317!

Foto Bernth Johansson
Modell Daniel Bergström
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Människor vi mötte längs vägen genom
vårt avlånga land - 23 DAGAR SYD!
Text och foto Ulf Tengbrand
Möten med människor har varit den stora behållningen förutom själva färden genom vårt fina
Sverige. Nästan varje dag så träffade vi några som det blev till att prata med och minnas för livet.
Här kommer några från norr till söder.
med färskt bröd varje dag. Dessutom ett fint
café med massor med läckerheter som vi inte
kunde köra förbi. Där träffade vi även paret från
Kiruna som nu tog husbilen och hundarna och
for söderut för att återkomma hem först när våren var klar på hemmaplan.
Första bidraget till vår bössa kom utanför ICA
i Skaulo där killen som arbetade i gruvan i
Vitåfors stoppade i en slant. Han kom med sin
gamla far som bodde i skogen och nu skulle
fylla på matförrådet. Frågan är hur ofta han fick
den fina hjälpen av sonen?

Fjällguiden i Kilpisjärvi som vi träffade kvällen
innan start och som tipsade om hur vi skulle ta
oss till Treriksröset. Själv hade han varit ute på
en kvällstur men hade valt snöskor för turen.
Han tips var skidor och tidig start vilket vi följde.

Mirja i Karesuando som driver Dagnys stugby
som inte var öppen så här tidigt på året och
nu var hon också borta för att besöka dottern i
Göteborg. När hon är hemma kör hon också ut
posten i ”Karesuando” och det blir en färd på
dryga 30 mil varje dag till de cirka 400 hushållen.
Inga problem att bo hos mig – ni får bo i mitt
hus och jag bäddar på övervåningen, nyckeln ligger där….. och lägg 400 kr under kaffeburken
när ni rullar vidare. Så går det till i Karesuando.
Församlingen ”Den Goda Herdens Kyrka” i Övre
Soppero mellan Karesuando och Vittangi. Rullade i
regnet söderut och Peter hade sett att det fanns ett
matställe i Övre Soppero när vi åkt bil till starten
så det passade bra att luncha där. Tyvärr var den
stängd då kocken flyttat söderut förra året. Dock
öppnade en man som bjöd in oss så vi kunde äta
vår torrskaffning inomhus. När vi satt där så kom
han och det blev givetvis ett längre samtal. Han var
inte bara vaktmästare utan även pastor i församlingen som hade startat 1982 och då hade de köpt
en nedlagd kyrka i Helsingborg och körd den på
sex långtradare upp till Övre Soppero. Då var de
20 personer i församlingen och de hade som mest
varit uppe i 40 men var nu nere i 20 personer igen.
I källaren höll de på med ett fint kyrkligt verk på

väggen och pastorn var tveksam om det någonsin
skulle bli klart.
I Svappavaara blev
det boende på Sahajoki stuglogi och då
vi hade cyklat extra
långt då vi hoppat
över den öde campingen i Vittangi såg
väl ägaren på oss att
vi var lite trötta då
vi anlände sent på
kvällen. Han hade
dock lösningen då
han tog fram en nypåfylld flaska med
björksav som han
sa skulle hjälpa oss
på färden. Vi var givetvis lite tveksamma men efter lite smuttande gick det ner. Om vi blev bättre
på att cykla vet vi inte men en ny dryck hade vi
inmundigat.
I Puolitikasvaara mellan Svappavaara och Gällivare finns bageriet som förser Kiruna och Gällivare

I det blåsiga Porjus bor det inte så mycket folk
men vi ”lyckades” ändock stöta på två par utanför den något begränsade öppna ICA-butiken på
lördagen. Blev att dela upp oss för samtal innan
lunchen i den blåsiga busskuren och båda
paren hade givetvis kopplingar till prostatacan-

cern. Den äldre som Peter pratade med var han
själv drabbad och den yngre hade en god vän
som hade drabbats.
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Anna som driver vandrarhemmet i Jokkmokk
blev så glad när vi berättade om vårt mål med
färden att det blev gratis boende och rolluppen
fick plats i receptionen och givetvis fick också
bössan plats på receptionsdisken. Kom i ett antal sedlar från bl a ryttartjejerna från Jukkasjärvi
som var på hopptävlingar i Jokkmokk.
På vandrarhemmet träffade vi
även Ingemar från Sysslebäck
i norra Värmland som även
han höll på med långcykling.
Den här gången blev det dock
allmänna kommunikationsmedel och nu var han på väg
norrut och skulle utforska de
norra delarna av landet. Blev långa cykelberättelse vid kaffebordet på kvällen.
Lite före Kåbdalis så mötte vi det cyklande paret
från Köln, Anja och Jan som hade startat hemifrån den 1 maj och var nu (24 maj) på väg till
Nordkap. Det roliga var att när vi söndagen innan var på väg till Östersund så såg vi dem luncha i en busskur söder om Sundsvall. Världen
är rätt liten ibland och det blev en trevlig stund
innan vi for vidare åt olika håll.

Kicki driver Kominbageriet i Kåbdalis och stöttade vår resa med en trevlig kaffepaus. Hon berättade att det bodde 47 personer i Kåbdalis och att
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den på vintern invaderades av utförsåkare då en
av Sveriges största vintercampingar finns vid skidbacken. På sommaren är det bärplockarna som
kommer och bor i de annars öde husen som ägs
av en ryska från Stockholm. Husen skulle dock
behövas då det råder bostadsbrist i byn. När vi
kom hem fick vi även nys på att Kicki jobbat på
ett av hotellen i Strängnäs på sent 80-tal.
I Moskosel bodde vi på
den öde stugbyn som
drivs av Naimy. Det roliga är att vår vän Hans
här i Strängnäs är uppvuxen just i Moskosel
och vi hade fått uppdraget att kontrollera att
hans föräldrahem finns
kvar. Vi ringde henne
när vi skulle vidare på
morgonen och då fick
vi reda på att hon bodde
i huset bredvid Hans föräldrahem så det blev att
cykla dit och ta lite kort. Dessutom kom det fram
att de varit barndomskamrater och nu skulle övriga få reda på hur det var med Hans efter att vi
berättat om hans leverne i Strängnäs.
I Arvidsjaur blev
det möte med
Mats-Ola som var
gruppkamrat på
Karlberg när det
begav sig 197475. Nu är han
liksom jag glad
”pensionär” men
jobbar för fullt med service till biltestarna på
vintern. Ni förstår väl vilket bilmärke han kör
och det blev en sväng till den lokala lunchrestaurangen för en trevlig lunch.
De ryska ägarna av
det öde värdshuset i
Glommersträsk som
också var öde tyckte
att vi skulle ställa in
cyklarna i receptionen då våra cyklar
nog var stöldbegärliga. Frågan är varifrån tjuven skulle ha
kommit?
Tjejerna på
macken i Nordsjövallen vill
bjuda på fika
när vi kom rul�lande i regnet.
Dessutom var
de väldigt stolta
över att det två
första vinnarna
av Vasaloppet
kom just från
Norsjö. Peter hade lite svårt att rulla vidare i regnet
kan jag berätta.
Färdens enda negativa person mötte vi i Åsele
men vem det är kommer vi inte att berätta och
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bilderna på honom har vi i säkert förvar.
Kristina Fox som driver Hälla 50-talscafé i Hällaström mellan Åsele och Näsåker. Vi hade tänkt ta
ett fikastopp där men caféet skulle först öppna på
söndag, Mors dag, så det var inte öppet.

Vi var dock fikasugna så vi parkerade och förberedde
eget fika men då
dök Kristina upp.
Hon ville givetvis
bjuda på fika så hon
hämtade stolar och
bord, 50-talsporslin, kaffe och bullar så en perfekt
fikaplats vid landsvägen. Hon togs själv paus i golvboningen och började berätta och sitt liv. 2000 hade
hon lämnat Holland och tog 16 hundar på lastbilen
och åkte till Hällaström! Två år senare kom mannen
och sedan kom hela livsödet med ny kärlek, sjukdomar, caféinköp och mycket annat. Efter någon
timme blev det sedan rundvandring i caféet och när
vi sedan var tvungna att rulla vidare så var det givetvis med en stor bullpåse med oss. Om ni passerar
Hällaström så är detta sommarcafé ett måste.

Vårt perfekta B & B i Näsåker! Grannen Mats
här i Strängnäs har sin moster i Näsåker så han
fixade helpension åt oss då hans moster IngaLill och morbror Bertil är ”världsmästare” på
gästfrihet enligt Mats och det kan vi gå i god för.

Handlarn i Resele blev också ett stopp i regnvädret och även här blev det gratisfika och ett långt
samtal med den trevliga tjejen som jobbade där.
fortsättning nästa uppslag
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Även bysmeden kom in och satt och pratade en
stund innan vi stretade vidare i regnet.

I Långsele blev det lunchbuffé på den lokala
pizzerian och då kom givetvis MTB-cyklisterna
som kört CykelVasan förra året fram och undrade vad vi var för kufiska personer som rul�lade fram i regnvädret. Blev ett härligt och långt
möte med mycket cykel prat.

Dick från Alnön som kom ifatt oss på cykel när
vi rullade längs med Indalsälven mot Sundsvall.
Han hade varit upp till Liden för en fika under
dagens cykling och nu stannade han och pratade
med oss. En riktig cykelentusiast som var den
tredje som cyklade hela Sverigeleden. Då hade
han kört ner familjen och husvagnen till Böda
på Öland och sedan trampade han drygt 500 mil
för att komma åter och hämta dom för hemfärd. Han är också den enda som kört två varv på
Vätternrundan under samma tävling. Startade
tidigt och körde sedan vidare efter ett varv och var
sedan ikapp kön i Hjo och fick sedan sin andra
medalj efter målgång. Tala om cykelkämpe!

I Hassela kom Peters Kilimanjarokompisar
Cicci och Pekka som har sommarhus utanför
Hassela och hälsade på oss när vi satt genomblöta på pizzerian och laddade för dagens ”andra bergsetapp”.
I Bispgården var hotellet stängt så det blev till
att leta annat boende i regnet men Peter fick lite
jobba. Blev steghållning åt killen som tipsade om
boende vid Thailändska paviljongen i Utanede.
Längs den fina Indals-älven stod Johan och
väntade på lördagens
skogsbönder som skulle
få lite utbildning ute i
skogen. Han stoppade
oss och ville ha alla tips
som vi hade om långcykling då hans plan var
att köra från Sundsvall
och upp till Haparanda
och tillbaka. Blev mycket cykelprat även här.

I Sundborn blev det efter att vi kämpat oss fram
över backarna vid Skålsjögården inkvartering
hos Peters arbetskamrat och även här perfekt
”service”.
Så har vi Grangärde Gästis som vi råkade komma till på vägen mot Grängesberg. Började med
att vi blev tipsade om att köra gamla vägen söder om Borlänge men det blev alla andra också
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då stora vägen var avstängd för asfalteringsarbete.
En byväg med massor med långtrader är ingen
höjdare så vägomläggning och nu mot Grangärde
och vidare mot Grängesberg men då kom ovädret
igen och nu med hagel som golfbollar.
Kontroll av förläggning och vi hittade Gästis som
egentligen inte var öppet men de kunde givetvis ta
några gäster. Anette som driver stället bjöd oss på
boendet när hon fick höra om vårt syfte och även
maten i kylskåpet och vi fick givetvis det finaste
rummet i byggnaden. Senare på kvällen smsade
hon att hon också satt in 1000 kronor på vårt insamlingskonto.

Bengt-Erik från Strängnäs måste också nämnas.
Vår arbetskamrat och idrottskompis från Strängnäs
som tidig morgon tog bilen till Lindesberg och cyklade fem mil norrut för att sedan cykla ihop med
oss ner till Lindesberg också. Dessutom bjöd han på
lunch i Guldsmedshyttan och det tackar vi för.
Örebro-Janne mötte
oss norr om Örebro
och bjöd på boende på
Kårsta GK och mat och
tvätt i Örebro. Tvätten
kom levererad till vårt
lilla hus i tidig morgonstund. Tänk vilka fina
vänner man har.
I Sköllersta satt arbetskamraten Torbjörn
Wahlberg och väntade
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med fikakorgen då han fått nys om vår färd.
Han bor i Strängnäs men har sommarhus
i skogen utanför Örebro. Tack för en trevlig
stund i det nu något bättre vädret.
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tiden. Hon önskade oss en god slutspurt och
önskade oss åter om vi hade vägarna förbi.
I Vetlanda så hittade vi en plånbok utanför en mack.
Typiskt att lägga den
på taket och sedan åka
vidare. Med dagens telefon så går det fort att hitta
personer och frugan till den
drabbade blev jättelycklig när vi ringde. Själv var
han ute på letning och kom efter ett tag farande
från Landsbro och var mycket tacksam för att vi
ringde. Dessutom blev det 300 kronor till insamlingskontot. ”Dagens goda gärning” var gjord!

mötesplatsen i Hässleholm.

I samma vägkors så fikade också barberaren
från Horn som var på väg upp till Enviken för
det månatliga besöket i rockabillyfästet. Peter
började prata med honom och efter en stund
så blev det både klippning av den ”långhåriga”
Ulf och även ett bidrag i bössan.

Cykelreparatören i Växjö fixade nya däck åt Peter
och det i ett nafs. Givetvis mycket cykelprat och
dessutom ett bra pris. Tack för hjälpen!

Militär sponsorhjälp! Precis innan skjutfältet
Kvarn kom chefen Sörmlandsgruppen Staffan
Andrén tillsammans med hustru Pia och kontrollerade att vi verkligen åt den sponsrade maten. De var på väg till TjejVättern och det var ju
synd att de var lite tidiga för lite senare passerade vi skjutfältet och våra tidigare vapendragare!

Vid vandrarhemmet Glasriket i Borensberg var
det fullt av tjejers som skulle cykla TjejVättern
dagen därpå och de ville givetvis prata cykel
med oss. Några laddade med rött vin och ville
givetvis bjuda på det också men vi hade en helt
”vit” cykling så det får väl bli en annan gång.
I Tranås blev det
långlunch med
många samtal till
ÄÄ i området och
även prat med
tidningar så tjejen på pizzerian
tyckte det var jättespännande och
servade oss hela

Skolklassen från Vederslövs skola var ute på avslutningshajk och blev mycket förvånade när vi kom
rullande på den lilla vägen i mörkaste Småland.
Peter fick ta fram kartan och berätta om vår färd
och fröken blev glad över hans fina geografilektion.

Träffade Inger i ICA-butiken i Torne och när hon
fick höra om vår cykling så ville hon att vi skulle
cykla hem till dem på fika. Detta då Sven som
höll på att byta panel på sommarhuset även var
en cykelfantast och varit med i Cykelsällskapet.
Blev givetvis så och ett riktigt trevligt ”Gevaliabesök” i bokskogen vid Pepparlid.
Budbil och cykelreparatör fick vi
hjälp av i Älmhult
och det blev för
mig att cykla och
för Peter att fixa
cykel innan vi
återsamlades på
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Var han stiftarbroder i Jönköping är frågan?
Träffade honom på Bosjöklosters GK då jag
väntade på att komma ut i Radio Sörmland för
femte gången under vår färd. Han berättade
att han kom från Jönköping och att han nu
flyttat till Skåne för att kunna spela mera golf.
Dessutom berättade han att han var stiftarbroder av logen Taliesin men nu hade lämnat
Orden och frågan är om det är sant. Någon som
känner igen honom?
Så har vi givetvis mötena med alla logebröder.
På telefon har vi haft kontakt med alla loger
utom en som vi tyvärr inte fick kontakt med.
I de flesta fall har det varit ÄÄ som vi pratat
med och samtalen har varit mycket trevliga. De
flesta samtal var som att prata med en gammal
vän som jag känt i massor med år. Tänk så enkelt det är att vara logebroder och kunna känna
sådan gemenskap men någon som du aldrig
träffat eller pratat med tidigare.
Vi träffade dessutom logebröder från logerna
i Kiruna, Gällivare, Piteå, Boden, Lycksele,
Sundsvall, Hudiksvall, Edsbyn, Söderhamn,
Östhammar, Strängnäs, Karlstad, Växjö,
Älmhult, Hässleholm och alla logebröder från
olika loger i Skåne som mötte oss i Smygehuk.
En stor glädje att träffa er och tack för er välvilja
att stötta oss i vår färd från norr till söder!
Tack för alla möten längs vägen och alla bidrag
till vår insamling!
Det är med glädje vi är Druidbröder och bröder!

Svensk Druid-Tidning
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Ett uppdragsöverlämnande
Tisdagen den 11 augusti mötte fyra bröder upp på DruidOrdens kansli där sommarens stiltje snart skulle komma
att växla mot höstens höga aktivitet och ständiga brådska.
Dessa bröder var Stipendiefondens avgående handläggare ROÄ Lars Grefmar och Stipendiefondens tillträdande
handläggare ROÄ Ulf Tengbrand. Vidare hade även RSMÄ
Anders Eriksson och RSV Rolf Mattsson slutit upp.
Ärendet för dagen var att sätta in broder Ulf i hans nya
roll som handläggare för Stipendiefonden men även
att initiera broder Ulf i Marknadskommitténs förehavanden där broder Lars under lång tid varit en aktiv
och kreativ deltagare.
Arbetet som handläggare i Stipendiefonden är ett omfattande uppdrag som kräver både god organisationsoch kommunikationsförmåga såväl som god verksamhetskännedom. Dessa egenskaper har broder Lars
med råge innehaft och som med all sannolikhet broder
Ulf även besitter.
Tack broder Lars för allt nedlagt arbete i Stipendiefonden och välkommen broder Ulf.
Att vara handläggare i Stipendiefonden innebär även att
vara en av sex deltagare i Ordens Marknadskommitté
där arbetet består i att föreslå Ordensledningen olika
marknadsföringsaktiviteter i syfte att stärka Ordens varumärke och rekryteringsförmåga.
Även denna verksamhet med pågående och planerade
aktiviteter beskrevs för broder Ulf.
Sammantaget blev det en effektiv eftermiddag med
mycket information och praktiska råd till Druid-Ordens
nytillträdda Stipendiefondshandläggare.
Anders Eriksson RSMÄ

Årets CD!

Perfekt till presumtiva
bröder och som information om vår Orden då vår
informationsbroschyr finns
i miniformat i den.

CD-skivan finns hos Din loge och blir
Din för en hundralapp!

På bilden ser vi vår nye handläggare för Stipendiefonden
ROÄ Ulf Tengbrand t.v. tillsammans med den avgående
ROÄ Lars Grefmar

10

Nr 7 september 2015

Svensk Druid-Tidning

SL SUNNANLAND

SL Västanland

Kallar till Gradgivningsmöte söndagen den 1 november 2015
Druidvillan, Kyrkoköpinge byaväg 19, 231 91 Trelleborg
DAGORDNING
Samling kl.10.00 • OldÄrk-graden kl.10.30
Lunch kl.12.00 • Ringgraden kl.13.00
Kapitelgraden kl.14.00 • Brödramåltid

inbjuder till Gradgivningsmöte lördagen den 10 oktober 2015,
i logen Sefirs lokaler, Länsmansgatan 4, Grebbestad.

Dagordning:

Kl 09.45 Kaffe
Kl 10.30 OÄ-möte med reception Kl 12.00 Lunch
Kl 13.00 R-möte med reception Kl 14.15 Kaffe
Kl 14.30 K-möte med reception Kl 16.30 Brödramåltid
Klädsel: Högtidsdräkt. Egen regalie medtages. ROÄ ombedes bära
riddardräkt.
Skr i varje grundloge skall senast den 28 september 2015, skriftligen anmäla till logen Sefirs Lv Jan Sporrong, tel. 0525-107 55 eller
email: Jan.sporrong@telia.com, 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

Klädsel: Högtidsdräkt, ROÄ uppmanas bära Riddardräkt, regalier medtages.
Broder som under de senaste två åren kallats till reception, men
inte recipierat ännu, kan nu göra detta efter anmälan till SSkr Hans
Hellman.
Det poängteras särskilt, att bindande anmälan om deltagande i lunchen och brödramåltiden senast den 18 oktober 2015 till:
SM Rolf Svensson, mail: sm@sunnanland.se. Telefon 0708-29 12 02
Är du allergisk mot någon mat så uppge det till SM vid anmälan.
ALLA STORLOGEBRÖDER HÄLSAS VARMT VÄLKOMNA I E F E
Ulf Liljegren
Hans Hellman
SÄÄ
SSkr

SL Vänerland

SL Östanland

Kallar till gradgivningsmöte lördagen den 24 oktober
Logen Aquila’s lokaler Rosenbadsgatan 1, Karlstad

kallar till ordinarie Storlogemöte
lördagen den 10 oktober 2015
i logen Wirdars ordenslokal, Ljungby

Dagordning
Kl 09.30 Samling • Kaffe Kl 10.00 Old Ärk-graden med GG
Kl 12.00 Lunch • Kl 13.00 Ringgraden med GG
Kl 14.30 Kapitelgraden med GG • Kl 17.00 Brödramåltid

DAGORDNING
Kl 09.00 Samling, kaffe o fralla
Kl 10.00 Old Ärk-församling, GG
Kl 12.00 Lunch
Kl 13.30 Ringgradsmöte, GG
Kl 14.45 Kapitelmöte, GG
Kl 17.00 Brödramåltid
Bindande anmälan om deltagande i kaffe, lunch och brödramåltid
skall lämnas på listan hos din Skr senast 2015-09-25, som därefter
omgående vidarebefordrar till SSkr Lars-Göran Andersson på:
anderlars@telia.com
Klädsel: Högtidsdräkt. ROÄ ombeds bära Riddardräkt.
Obs! Regalier medtages

Klädsel: Högtidsdräkt. Egen regalie medtages. ROÄ ombeds bära riddardräkt. De ÄÄ:ar som ej innehar OÄ-graden medför sin ÄÄ-regalie att bäras
under OÄ-mötet, därefter bärs gradregalie under övriga SL-möten.
Bröder som under de senaste 2 åren kallats till reception, men ej haft
tillfälle att mottaga graden, kan recipiera vid detta tillfälle (undantag av
ringgraden) om anmälan göres till SSkr på mejl: sskr@vanerland.org
senast den 23 september 2015.
Bindande anmälan om deltagande i brödramåltid, skall ske till Skr i
hemmalogen senast den 13 oktober 2015.
Det är begränsade parkeringsmöjligheter runt logelokalen.
Parkeringshus finns på motsatt sida av järnvägen.
Med broderliga välkomsthälsningar i E F E
Alf Stenson SÄÄ
Anders Regnell SSkr

Broderligt välkomna i E F E
Per Larsen
SÄÄ

Lars-Göran Andersson
SSkr
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GOLFMÄSTERSKAP
Text och foto Johnny S Andersson

logen Guta, som behärskade Landeryds golfbana
bäst och hann slå 84 slag innan bollen hamnade
i 18:e greenens hål.
Efter tävlingen samlades vi på på golfbanans uteservering där solen lyste på alla vinnarna, men
även på oss som kämpat förgäves.
Prisbordet innehöll ett rikligt antal priser, men
mest av vinflaskor som prisutdelaren, RSÄÄ Dag
Wikman, med stor glädje delade ut till vinnarna
i de olika klasser. Samtliga vinnare fick även en
viss gul produkt ifrån de hälsingska skogarna.

Vinnarna i de olika klasserna blev:

Årets Riksmästerskap i golf anordnades i år av SL
Folkungaland och spelades på Landeryds GK bana
i Vesterby, 2 mil söder om Linköping.
På torsdagen skulle vi få känna på golfbanan i en s.k.
inspelningsrunda, men då det under onsdagsnatten
kom 100 mm regn kunde inte banpersonalen släppa
ut oss på den regntunga golfbanan. Torsdagen blev
en vilodag inför fredagens drabbning.
På torsdagskvällen samlades vi på golfrestaurangen och åt en gemensam måltid där SÄÄ Åke
Mattfolk hälsade oss hjärtligt välkomna till den
19:e årgången av Riksmästerskapet och hoppades
att vädrets makter skulle bli vänligare på fredagen.

Kvällen flöt lugnt och stillsamt då alla verkade vara
spända inför morgondagens äventyr. När vi vaknade på fredagsmorgonen var glädjen stor bland oss
för då tittade även vår kära sol fram.
Kl. 09.00 small startskottet och eftersom vi hade en
gemensam start från olika hål gav vi alla 68 startande,
57 herrar och 11 damer, iväg samtidigt med att försöka komma så långt som möjligt på våra första hål.
Reglerna för att vinna är enkla. Den som slagit minst
antal slag på de 18 hålen är vinnaren. Herrarna spelade slaggolf med damerna spelade poängbogey.
Efter 5 timmar på den regnblöta och svårspelade
banan visade det sig att det var Mikael Hanell,
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Riksmästare 2015 med lägsta bruttoscore, Mikael
Hanell, logen Guta
Lägsta nettoscore, Kennet Brandin, logen Capella
Vinnare i damklassen, Rose-Marie Johansson,
Linköping
Bästa tremannalag, logen Capella med Kennet
Brandin, Åke Mattfolk, Per Johan Gustafsson
Vinnare longdriving herrar, Greger Axelsson,
logen Grannos
Vinnare longdriving damer, Ulla Wretman,
Linköping
Närmast hål herrar, Mikael Hanell logen Guta
Närmast hål damer, Anne-Marie Stensson,
Ulricehamn
Jag vill från oss alla, som deltog i Riksmästerskapet,
tacka SL Folkungland som genomförde detta mästerskap på ett fantastiskt proffsigt sätt. Landeryds
GK var till stor hjälp med att sköta alla skrivande
handlingar.
Men ändå var det den druidiska gemenskapen
och glädjen som SL skapade under dessa dagar
vi var tillsammans. Till broder Sigurd Lövmo riktar vi alla ett stort tack för det enorma arbete du
lägger ned på Riksmästerskapet i golf.
En liten notis: Året 1997 startade broder Sigurd
Lövmo denna golftävling efter att ha samtalat och
föreslagit tävlingen till dåvarande RSÄÄ Lennart
Petterson som samstyckte till det hela.
Första året var det 27 golfspelande bröder. Den
förste Riksmästaren blev broder Rolf Allard ifrån
logen Neptunus.
Även i Riksmästerskapet i golf finns det inkomster
och utgifter. Tävling gav ett överskott på 5.000:som är insatta på stipendiefondens konto av broder Sigurd Lövmo.
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DRUIDENSTERN
av Bertil Carlsson

Grafisk formgivare/
layoutare till
Svensk Druid-Tidning
Vår nuvarande, ROÄ Göran Lindgren, planerar
att lämna uppdraget vid Riksmötet 2017.
Därför behöver vi en ersättare för att producera
våra 10 nummer per år.
För att övergången ska ske så smidigt som möjlig vill vi redan nu planera för detta skifte. Vi
önskar komma i kontakt med broder som vill
göra en insats för Orden och göra layouten &
originalen av vår tidning. Uppdraget innebär
att du ingår i tidningens redaktionskommittén.
Du som tycker att uppdraget verkar intressant
och spännande vill vi få kontakt med. Kontakta
broder Göran för vidare information.
Mail: g.k.lindgren@telia.com eller
slå en signal på 073 987 55 63.
Uppdraget ger viss ekonomisk ersättning.
Kräver kunskaper bland annat i dataprogrammen InDesign och PhotoShop. Du måste också
ha tillgång till den tekniska utrustningen.

Att Svensk Druid-Tidning är vår tidskrift vet ju alla som läser den. Hur
många känner till den tyska motsvarigheten, Druidenstern?
Den tyska Orden har över 60 grundloger, organiserade inom sju storloger.
Rekryteringen verkar god, då man kan läsa om ett flertal nyinstiftade grundloger de senaste åren.
Den är diger, Druidenstern. A4 och 52 sidor och kommer ut med tre nummer/år.
Numret ägnar drygt fyra sidor åt den bortgångne redaktören Alfred Japel.
Kan synas omfattande, men samtidigt glädjande, då parentationerna mest
handlar om angenäma möten, medan ämbeten och erövrade tecken inte
nämns.
Därpå följer tre sidor druidisk filosofi. Spännande att läsa filosofiprofessorn
Claus Adams. Han finner flera historiska personligheter som blir goda druider redan innan vår Orden bildades 1781! Hans tankar kring Immanuel
Kant! Kants existensialism finns hos oss genom att vi inte har fler religiösa
regler än att vi inte talar om dem! Det finns flera filosofer. Två artiklar handlar om människans strävan efter lycka. Lyckan kan finnas, bara man kan
göra val och prioriteringar, inte bara blint störta framåt mot mer och mer.
En full agenda är mindre garanti för lycka än den där outnyttjade vrån i vårt
rum, som kan göra det beboeligt.
Vår strävan att leva i kärlek och förtröstan. Kan vi bara leva i linje med våra
ideal kan “tron försätta berg”!
Dock, en molnbank kan anas i en artikel av en broder i Berlin i vilken han
berättar minnen från Tjeckoslovakien där han som krigsfånge länge fick
erfara att små skillnader i dialekt var ett hinder för acceptans.
Druidenstern har naturligtvis sitt Från logerna. Här förstår vi att de också
arbetar med välgörenhet. Checkar byter ägare, blott valörerna varierar.
Druidenstern imponerar med sin världskrönika. Dieter Hennecke, IGLD:s
sekreterare, ger en sammanfattning av läget i den druidiska världen. Han
vet att berätta att Henrik
Enander lämnat stafettpinnen till Kari Aarnivaara.
Inte bara det! Han känner
väl till att Henrik är historiker och även att Kari är
“Karikatyr” med vår läsekrets. Imponerande!
Att kunskap är makt förstår vi av artikeln om de
egyptiska pyramiderna.
En artikel om “matematiken som universums
språk”.
De två sista sidorna betonar vikten av att, inte
bara fånga dagen, nej,
ta vara på ögonblicket!
Via flera aforismer får
vi klokheter till livs.
Kanske de där små
klokheterna som kan få plats i de där outnyttjade vrårna som borde
finnas i våra rum?

VÄLKOMMEN ATT
HÖRA AV DIG!

Stipendiefonden
behöver Ditt bidrag!
Bg 782-1911 Skriv ”Stipendiefonden”,
på talongen så kommer bidraget rätt.
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Vem minns Karl Lärka?
Text Kari Aarnivaara • Foto Karl Lärka/Mora Bygdearkiv

Förmodligen inte så många. Ändå var han en av svenskt nittonhundratals mer
betydelsefulla dokumentärfotografer. Karl Lärka föddes 1892 på Sollerön i
Dalarna och dog i juni 1981, 89 år gammal. Ett långt leverne alltså. Han vigde
sitt liv till att åt eftervärlden dokumentera den kultur han såg höll på att försvinna, bondekulturen, människor och berättelser, djur, byggnader, spelmän
med andra kulturgrupper.
Karl Lärka började sin fotografiska gärning med en lådkamera som var den
första kameran han ägde och som han skaffade när han gick på Brunnsviks
folkhögskola 1915-1917. Sedan blev det en amerikansk kamera av större
format för glasplåtar som han fick köpa av en handelsman som skulle använda kameran till att fotografera tjuvar i sin butik på Sollerön.
Karl Lärkas bilder präglas av ett starkt engagemang för att dokumentera en
försvinnande kultur. Människor, djur och byggnader i sitt sammanhang.
Människorna arbetar, brukar jorden eller skogen, tvättar, lagar mat eller poserar med arbetshästar med en stark känsla för bildkomposition och kvalitet.
Oftast fick människorna själva bestämma i vilken pose och ställning de ville bli
fotograferade, om de skulle le och hur de skulle vara klädda. Avslappnat, avslöjande av människans innersta fick Karl Lärka fram på detta sätt.
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Karl blev erkänd som en duktig fotograf men hans starka engagemang för att bevara och dokumentera Siljanbygdens bondekultur fick sitt erkännande först långt
senare.
Under 1930-talet gick Lärkas kamera sönder och hans ekonomi tillät inte att
skaffa en ny kamera. Därmed slutade han dokumentera i den omfattning han
tidigare gjort.
Karl Lärkas stora erkännande som dokumentärfotograf och folklivsskildrare kom 1964, då Zornmuseet ställde ut hans bilder. År 1972 fick han
Vitterhetsakademiens silvermedalj och år 2000 blev han utsedd av tidningen Foto som en
av århundradets främsta fotografer.
Flera tryckta verk har utgivits som Karl Lärka medverkar i. Bl a Fäbodminnen
(1965), Karl Lärkas Dalarna (1974), Karl Lärka-odalman, fotograf, hembygdsvårdare (2001) och Kråk Ulof i Bäck å ana rikti fok med fotografier av
Karl Lärka (2004).

Nr 7 september 2015

Svensk Druid-Tidning

Logen Dorus

Linköpings
Druid-Golf

Sommaraktiviteter
Sommaren började lite tveksamt med mycket regn och skralt med värme och
solsken. Då passade ett par av bröderna på att dela ut vår gåva till ”Linas Livsglädje
Fond”, 10.000 kr som vi vet kommer att användas för att förgylla tillvaron för cancersjuka barn. Vår ÄÄ Hans Olov Hägglund och Kjell Lewin som väl känner familjens Karlssons livs öde, överlämnade vår ekonomiska gåva till Linus Karlsson, vars
dotter Lina gick bort i barncancer år 2000. Vårt besök togs in i lokaltidningen ”Mitt
I” och vi fick därmed lite reklam för vårt välgörenhetsarbete. Det känns mycket bra
att vårt bidrag kommer till nytta för sjuka barn i vårt närområde.
På bilden ses från vänster ÄÄ Hans
Olov Hägglund i mitten Kjell Lewin
och Linus Karlsson.
Några av våra mesta golfare får
inte nog med de vanliga rundorna utan måste varje sommar
testa sina färdigheter mot bröderna i logen Idris i Strängnäs.
Det är tredje året i rad som
lagen från Doru och Idris möts,
i år den 18 augusti stod striden på golfbanan i Vallentuna.
Undertecknad fick några informella besked om läget vid lunch och där var man bekymrad för att de kommer att bli svårslagna även i år.

Under lunchen var alla
misslyckanden glömda
och maten och den kal�la ölen skänkte svalka
i sensommarvärmen.
Resultatet var någorlunda jämt vid lunchtid
men slutade med att
Idris vann med 7-5.
Man spelade två spelsätt, först fyra greensomematcher som Idris
vann med 2,5-1,5 sedan åtta singelmatcher som slutade 4,5-3,5.
Det är således bara att åter gratulera Idris lag för ett mycket väl genomfört spel.
I Dorus lag deltog Kjell Lewin, Mats Nordstrm, Anders Varenius, Håkan Bergström,
Harry Nilsson, Tomas Remmerfelth, Carl Richson och Hans Olov Hägglund.
Idris lag Ulf Tengbrand, Lars Karlsson, Christer Bernhardsson, Bengt Degerman,
Hans Söderberg, Willy Bäckström, Thomas Burman och Stefan Anderlund.
Nästa sommar tar vi nya tag och hoppas då på seger meddelar lagledaren
Hans Olov Hägglund.
Vid pennan Bengt-Olof Näslund

Så var det då dags för den klassiska kampen! Vem tar hem segern i år?
Vilken grundloge blir bäst, vem hade störst ”oflyt” och vem missade mest
på grund av banan, gräset, fel klubba etc. Ja, ni vet allt förhandssnack och
allt försvarstal innan prisutdelningen börjar.
Det var fjolårssegraren Dan Schelin som arrangerade tävlingen och i år hade han
valt Landeryds GK, Norra banan. Denna bana var bara för någon vecka sedan
värd för Nordea-Tours, Landeryds Masters. Detta borgade för att banan verkligen
var i toppskick. Att vi dessutom fick ett riktigt fint sommarväder med hög och
fin luft i lagom temperatur, innebar att vi hade de allra bästa förutsättningarna.
Spelformen var ”Slaggolf” för herrar och poängbogey för damer.
Hur som helst både Rolf, Leif och jag kände att, i år fick vi alla tre förmånen
att spela i ”ledarbollen” med klar vinstchans för alla tre. Det innebar att vi
hade kontroll på de framförvarandes kroppsspråk, och Ni vet ju alla hur axlar
ser ut efter missad putt, eller ”tappad driver” när bollen försvinner ut till vänster och in i det höga gräset.
Allt gick bra hål 1, 2, 3 etc och efter c:a 2 timmar hade vi spelat de 9 första hålen.
Kaffet smakade bra vid den korta pausen och vi fick tillfälle att summera. Vi låg
alla tre bättre eller på våra resp handicap! Det skulle alltså bli någon av oss, som
i år tog hem bucklan! Ja, Ni vet ju hur säkert det känns i det här läget.
Men, så kom ju hål 10, 12, 13 etc och några av oss kände att axlarna började luta neråt, drivern fungerade inte som tidigare, för att inte tala om puttarna! Ja vinsten kan ju komma nästa år i stället, eller hur?
Vid Tee på 17 och 18 försökte vi ”peppa” Leif. Håll i, fortsätt, du har segern
som i en liten ask. Och tänk, han gjorde det! Efter 18 hål summeras scorekortet och han låg på netto 72 slag!!

Leif Lind, Dan Schelin, Miriam Gårdstrand-Carlsson
Vid samlingen efteråt var alla väldigt nöjda med dagen, inte minst våra damer,
som nu hade fått ett bord i solen med mycket snack om dagens lyckade slag.
Vid prisutdelningen berömde segraren banan, årets tävlingsledare Dan
Schelin och givetvis de medspelare han haft i bollen och tackade för förtroendet att få anordna nästa års tävling.
Resultat, Damklass:		
Resultat, Herrklass:
1 Miriam Gårdstrand-Carlssson
1 Leif Lindh
2 Kerstin Mattfolk		
2 Dan Schelin
3 Gunnel Kardfall		
3 Åke Mattfolk
Golfhälsningar Lars K

Stipendiefonden
behöver Ditt bidrag!
Bg 782-1911 Skriv ”Stipendiefonden”,
på talongen så kommer bidraget rätt.
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Logen Polaris
Utomhusmöte i
Sautusjärvi

Logen Merkurs
studiebesök på
Pite Bryggeri

Sommaren har hittills varit av det sämre slaget förutom denna sensommarvecka, som varit fantastisk med flödande sol och höga dagstemperaturer. Vi
mjukstartar logeåret med ett utemöte, på samma sätt som vi mjuklandar in
sommaren med ett utemöte, fast då tillsammans med logen Minera Ferrorum.
Fu med broder Jan Viinikainen och stugägaren broder Tomas Salomonsson
väntade in en skara bröder som hörsammat kallelsen. Eftersom årets surströmmingspremiär inföll den 20 augusti, så passade det utmärkt att även
äta surströmming till den efterföljande brödramåltiden.
Givetvis fanns alla tillbehör på plats, både milda och starka, fasta och flytande. Som seden bjuder avhölls även ”Sautusjärvi open” med diverse tävlingar, och fina priser. Första pris kammades hem av broder Bernt Hasselström
tätt följd av broder Ulf Elenius.
Nu kan hösten, och så småningom även vintern komma. Man riktigt längtar
att få komma till Polarisgården för att utföra oegennyttigt druidiskt arbete,
samt träffa bröderna under trevliga och broderliga förhållanden.
Text & bild: Anders Salomonsson

Torsdag den 20 augusti var det så dags för start av det nya logeåret. Som
brukligt är för första mötet så besöker vi något lokalt företag eller annat
intressant ställe. I år gick resan till Furunäset där ett nytt företag har sett
dagens ljus nämligen Pite Bryggeri.
Bolaget registrerades september 2014 och har fram till dags dato ordnat
med lokaler, utrustning och annat som behövs för ett bryggeri. Start för första jäsningen är planerad till slutet V 35 27-28 augusti. Då sätter man cirka
3 000 liter på den första jäsningen, som beroende på ölsort får stå och jäsa,
för Ale är tiden 1 månad och för Lager ca 1,5 - 2 månader.
Man har även tagit fram ett ölglas och en glasflaska till sitt öl. Ölet borde
om allt går enligt planerna finnas ute på Systembolaget okt - november. Vi
ser fram emot den första provsmakningen senare i höst. Kvällen avslutades
med brödramåltid på Restaurang Furuborg.
Text och foto, Lorenz Ökvist
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Plusgiro 43 19 06-7 avslutas!
Nordea Bank har sagt upp avtalen med bl a vår bankförbindelse,
gällande överföring mellan Plusgiro och bankkonton. Vi kan alltså
inte överföra medel från Plusgiro till bank. Dessutom är det dyrt att
ha ett Plusgiro.
Den 30 september 2015, avslutas vårt Plusgiro med nr 43 19 06-7.

Vi emotser i fortsättningen alla inbetalningar till vårt Bankgiro nr 782-1911.
Har du problem med detta, så hör gärna av Dig till undertecknad.
Lars Kardfall
RSSkm
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Logen Idris
på besök i Linköping

En regnig lördagsmorgon den 30 maj reste elva bröder från logerna Idris,
Dair och Doru till Linköping. Resan hade planerats av ideella utskottet genom
broder Donald Wedel från logen Idris, i samverkan med ÄÄ Patrik Svensson i
logen Thesevs. Under färden till den stolta staden Linköping pressades vindrutetorkarna till det yttersta, men väl framme i Linköping så upphörde regnet
som genom ett trollslag och solen sken i sin fulla prakt mot oss bröder.

DC-3:an som försvann

Den 13 juni 1952 begav sig planet ut på sin sista resa. Rutten gick över Östersjön
där det pågick en stor sovjetisk marinövning. Vi vet i dag hur det gick, men då,
i samma stund det sovjetiska jaktplanet sköt ner det svenska spaningsplanet,

påbörjades femtio år av spekulationer, lögner och mystik. För de anhöriga blev
det femtio år av ovisshet och sökande efter sanningen. I en stor inglasad monter
visas vrakdelarna efter DC-3:an och i mindre montrar finns delar besättningens
personliga ägodelar framlagda för besökarna att beskåda och begrunda.
Flygplanen står tätt i hallarna. För varje epok beskrivs också vad som hände för
övrigt i Sverige och i omvärlden, hur hotet såg ut och hur den svenska försvarspolitiken och försvarsindustrin svarade mot hotet. Basutställningen innehåller
också en resumé över flygets teknikutveckling.
Lunchen intogs på Calle C där det fanns
fyra rätter att välja mellan och lång kö
till kassa och beställning, men efter
regn kommer sol och så småningom
kunde vi låta oss väl smaka av lunchen
i gemytlig trängsel med övriga museibesökare.
På museet fanns också en separatutställning ”Making Peace” som hedrar
de människor som, över hela jorden,
ägnat sin tid, energi och resurser för
fredens sak. Internationella fredsbyrån,
som producerat utställningen, vill visa
att det finns hopp för människorna.

Logebesöket
Efter besöket på Flygvapenmuseet var vi inbjudna till förbrödring i Druidvillan,
för Eu-batmöte och brödramåltid. Bröder från logerna Neptunus, Thesevs
och Capella i Linköping mottog oss hjärtligt i den fantastiska villan, logernas
eget näste i Nyköping. Tänk vad bekvämt med eget hus för Druid-Orden. Efter
ombyte i källaren vandrade vi upp en våning och passerade då köket där logevärden var i fullt arbete med att skära kött, lök och potatis för en pytt i panna
som senare skulle serveras till brödramåltiden.
Inför Eubatmötet samlades vi från sex olika loger i klubben för en stunds mingel
innan mötet. Detta var första gången som ett möte genomfördes i lunden på en
lördag och vi, gästande bröder, framförde vår stora glädje och tacksamhet över
att denna mötesdag med museibesök och logemöte kunde bli av.
ÄÄ Håkan Askelöf från logen Idris överlämnade logens standar och inbjöd
samtliga närvarande loger till ett logemöte i Strängnäs, kombinerat med
besök på Arsenalen, det unika militärfordonsmuseet i Strängnäs, lämplig
lördag under hösten.
Efter en mycket händelserik dag återvände vi så småningom, utmattade,
nöjda och glada, till vår egen stad efter en underbar dag.
Vid datorn och bakom kameran: Leif Schütz logen Idris

Årets CD!
Perfekt till presumtiva bröder och som
information om vår Orden då vår informationsbroschyr finns i miniformat i den.
CD-skivan finns hos Din loge och blir
Din för en hundralapp!
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LANDET RUNT
3 Logen Mimer, Malmö
Eubatmöte 26 augusti

I efterlogen inträffade två historiska händelser. På kräftskivan, som numera inleder höstsäsongen, kom Lv Kenneth Svensson med en nyhet. För första gången försågs bröderna med roliga små kräftprydda hattar. Ett uppskattat inslag.
Ganska uppskattat var nog även att Fu bjöd på snapsen. Sjöngs gjorde det också.
ROÄ Göran Lundgren hade tryckt upp sånghäften med lämpliga sånger.
Den andra stora händelsen var invigandet av logens nya sköld. En grupp bestående av OÄ Hans Lunga, Göran Lindman och Karsten Klinteberg som ägnat
sommaren åt att ta fram skölden. Det hölls en ceremoni där höjdpunkterna
var dels när Göran läste en dikt som beskrev Mimer och Mimers Brunn och
dels när Göran och Karsten gemensamt avtäckte skölden (Hans var inte närvarande). Ceremonin avslutades med att ÄÄ Jan Mårtensson, tackade de ansvariga, utbringade en skål och högtidligt förklarade skölden invigd.

logen Mimer tycker givetvis att det sistnämnda är det lämpligaste namnet.
När utställningen var över monterades alla byggnader ner. Mycket såldes och
återanvändes på andra platser. Men den tunga brunnen fick stå kvar. Och där
står den än i dag. På samma plats som 1914, i vad som idag är Pildammsparken.
Och det är denna Mimers brunn som avbildas på den nya logeskölden.
Brunnen ritades, liksom alla andra svenska byggnadsverk på Baltiska
Utställningen, av den kände arkitekten Ferdinand Boberg. Han ritade brun�nen hösten 1913. I god tid så att den skulle hinna bli klar till utställningen.
När ritningen var färdig satte han sin signatur under och daterade och sen
skickades ritningen vidare till stenhuggarna. Datumet var, vilket är en otrolig
slump, den 9 november 1913. Samma dag som logen Mimer bildades.
Text: Karsten Klinteberg. Foto: Kenneth ”Swiss” Svensson

37 Logen Hesperus, Malmö

Eubat möte 25 augusti
Denna sensommarkväll samlades vi i förrummet i spänd förväntan om hur
många bröder, som skulle anlända till mötet. Även bröder från logen Vasa
var kallade. Denna afton pågick även champions liege gruppfinal i fotboll,
MFF vs Celtic United på Swedbank stadion i Malmö.
ÄÄ Gunnar Edebrand kallade till mötet
och då var vi trettio bröder samlade varav
tre bröder från logen Vasa. Under mötet
överlämnade broder Ebbe Jönsson en
gåva avseende en insättning på stipendiefonden i stället för de rituella blomstren.
Mötet avslutades ritualenligt.
Lv Torbjörn Andersson bjöd in till den
traditionella kräftskivan, som brukligt
vid årets första möte. Kräftskivan förlöpte
under ett härligt frossande av kräftor och
även goda tillbehör. bl.a. en god västerbotten ost och delikat ostpaj.

Skölden visar ett stenmonument (50 kubikmeter stort) som höggs ut ur grå
granit i samband med Baltiska Utställningen 1914. Ursprungligen var det bara
en del av ett större arrangemang, där det också ingick en bred gata belagd med
gatsten. Det var stenar av en typ som ansågs mycket lämpliga ifall man skulle
stensätta en makadamiserad gata. Det handlade om att Vestra Sveriges gatstensoch Vestra Sveriges storstensindustriidkareförbund visade upp vad de kunde.
Något särskilt namn på skapelsen fanns inte. I den ”Officiella berättelsen över
Baltiska utställningen i Malmö” kallades den helt enkelt för brunnen. Namn som
i efterhand nämnts i olika sammanhang är templet, ekotemplet, stentemplet,
Bobergs granittorn, monumentet, brunnen och Mimers brunn. Vi druidbröder i
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Födelsedagarna för bröderna broder Eskil Jönsson 70 år och broder Gunnar
Edebrand 75 år hyllades med ett Hesperusgram samt de tilldelades var sin
blombukett. OÄ Ebbe Jönsson tackade för maten och uttryckte sin tillfredställelse över anrättningarna och framhöll samtidigt värdet av samarbetet
logerna emellan i SL Sydborgen.
Mötet avslutades med kaffe och avéc.
Text Tord foto Allan

Nr 7 september 2015

48 Logen Lir, Varberg

På sen eftermiddag 26 april samlades bröder för möte i eubatgraden.
Glädjande nog kom också fyra bröder från logen Manannán i Falkenberg,
med ÄÄ Björn Lundberg i spetsen. Totalt var det 28 bröder som deltog och
alla hälsades varmt välkomna av ÄÄ Lars-Anders Kvint.
När mötet var avslutat så hade bröderna ca. en halvtimma för samtal och intag
av eventuella förfriskningar. När halvtimman gått kallades alla upp till matsalen.
Där väntade Anna Westerberg och Jennie Beckman från Tvååker (något sydost
om Varberg). Dessa två tjejer har under de senaste åren, hållit på med att samla
in pengar till hjälp för en skola i Uganda. Man kan lugnt säga att bröderna satt
trollbundna under de 45 minuter som Anna och Jennie hade begärt. Det visades
en kort film, en massa bilder och framförallt berättades det massor.

Svensk Druid-Tidning
En erfaren ämbetsmannakår
genomförde gradgivningen på
ett utmärkt sätt. När den rituella
dagordningen genomförts, passade ÄÄ Björn Lundberg på att
hålla sitt tal till recipienderna, där
han uttryckte sin tillfredsställelse
att härmed få tillgång till tre nya
arbetskamrater i logearbetet.
Under den följande brödramåltid
höll MÄ Jan-Inge Johansson talet till fosterlandet och därefter
höll nyvordne Druidbrodern Bo
Gustafsson recipiendernas tacktal. Det blev återigen en relativt
sen logekväll efter en trivsam samvaro i goda bröders glada gäng.
Noterat av Kent Olsson

Intresseanmälan
DRUID-ORDEN SÖKER KANSLIST!

Kansliet finns på Västergatan 3 i
centrala Malmö.
Arbetet består i sedvanligt, löpande kontorsarbeten såsom fakturering, månadsrapporter
samt att handha Ordens nätmatrikel. Orden
använder Wisma bokföringssystem

Alla pengar har gått till bl.a byggnation av skolan, lekplats, riktiga sängar
och till och med en bit mark. Där ska det kunna odlas så att kosten kan
varieras. Eddie heter mannen som startat detta i form av en friskola.
Ca. 400 barn går på skolan och många av dom bor där. Anna och Jennie
åker så ofta de kan ner och besöker skolan. Flera bröder erkände att det satt
en ”klump i halsen” under föreläsningen. Det var säkert både av beundran, samt känslan att det finns människor som lägger ner så mycket för att
hjälpa andra. Beundransvärt!
Ni som läser detta kan besöka deras blogg: www.bristolacademy.blogg.se
och läsa om deras fantastiska engagemang och arbete. Anna och Jennie
kunde tyvärr inte stanna på måltiden men fick varsin blomma. Som ytterligare tack så beslöts att kvällens insamling helt skulle tillfalla deras arbete.
Bröderna var riktigt givmilda och när kvällen var slut så kunde hela 2.000
kr sättas in till Eddie och barnen på Bristol Academy.
Tror säkert de flesta , om inte alla, tänkte när dom gick hem : ”Detta var
verkligen en härlig logekväll ”.
Vid pennan, Skrivaren

Detta innebär att erfarenhet av administrativa
uppgifter samt vana från de vanligaste Microsoftprogrammen är nödvändigt.
Befattningen bygger på god servicekänsla och
erbjuder ett stort kontaktnät och eget ansvar.
Kansliets öppettider är idag
tisdag - torsdag 8.00 - 16.00
Lön efter överenskommelse.
Vår nuvarande kanslist, ROÄ Göran Lundgren,
slutar sin tjänst senast 2017-08-01.
Insättandet av den nye kanslisten kommer att
ske i god tid före den tidpunkten.
Vi tror att det är en fördel om kanslisten är en
broder i vår Orden.

70 Logen Manannán, Falkenberg

Är du intresserad?
Kontakta RSSkr Bertil Svensson
telefon 070-256 96 64 eller maila
rsskr@druidorden.org

Druidstämma med gradgivning.

22 bröder hade samlats, onsdagen den 19 augusti, en härlig sensommarkväll, för att bevista upphöjandet av tre Barder till Druider. Bröderna Ingvar
Henriksson, Lars-Peter Johansson och Bo Gustafsson upphöjdes under
högtidliga former till Druider.
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I stället för
blommor

Till minne av
ROÄ Berne Lindwall

druid-orden
med anledning av vårt besök
har vi överlämnat ett bidrag till

Riddaren av Björken.

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

Lördagen 15 augusti avled Riddaren av Björken, Berne Lindwall vid 86
års ålder. Lugnt och stilla, liksom allt som präglat honom genom åren.
Bara några timmar tidigare hade Berne samtalat med Orionbröder
om vilket foto som skulle användas vid Parentationen! Några av korten kom inte på tal; kravatten satt snett! Någon ordning ska det vara!
Lugn och värdighet. Den tonårige ynglingen som började som ”lödderpojke” hos den lokale frisörmästaren hemma i Älvsbyn blev med
tiden sin egen mästare i den salong han drev under flera årtionden.
Stamkunderna blev bara fler, ty hos honom förblev man. En gång hos
honom och därefter var det klippt!
Samma lugn karaktäriserade hans druidiska vandring. Eubaten
från 60-talets mitt skulle med tiden bekläda ämbeten inom alla tre
logenivåerna, grundlogen, storlogen och slutligen medarbetare i
Sjumannarådet i Ordensledningen.
Med sin insikt i allt som rör vår Orden kunde han vara en hjälpande
hand för de nya ämbetsmännen, då de var osäkra i frågor som kräver,
just insikt. Han var en strålande ordningsman! Att leva sitt liv så att
man blir aktad av alla var en av de principer han höll på.
Hur gärna hade han inte velat bli kvar de månader som kvarstod till
Jubelveterantecknet? Han sa många gånger, delvis på skämt, att han
skulle klara av det, men omständigheterna tvingade honom att kliva
av banan, sju månader för tidigt.
Vi saknar Berne och gläds åt den tid vi fick vara tillsammans.
Bertil Carlsson
Orion / Birkeneland

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
Logen Merkur

50 år

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

Göran Lundgren
RSskr

under riksstorlogens
överinseende

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

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

Välkomna till

Carlgren´s Herr

FRACK 1.695:-

Komplett med alla tillbehör

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

2.350:-/2.450:-
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Svart kostym
1.895:Smoking + skjorta 1.900:Lackskor
600:-
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VI GRATULERAR
oktobers födelsedagar

96 år

Cynthus, Olof Johansson, 23 okt

94 år

Idris, Karl-Åke Bergström, 4 okt
Stonehenge, Arne Persson, 19 okt
Camulus, Åke Nilsson, 21 okt

93 år

Iris, Ebbe Stanislaus, 20 okt
Arosia, Stig Gustafsson, 21 okt
Fingal, Bror Andersson, 28 okt

92 år

Nemeton, Ingvar Andersson, 20 okt

90 år

Wales, Kjell Kristiansson, 16 okt
Orion, Tore Söderlund, 19 okt
Wales, Per-Eric Sjöbeck, 22 okt

85 år

Derva, Sten-Owe Johansson, 1 okt
Hesperus, Sten Söderqvist, 24 okt
Fingal, Lennart Ohlsson, 25 okt

80 år

Neptunus, Leif Larsson, 4 okt
Arosia, Helge Johansson, 22 okt
Pallas, Jaan E Pärst, 23 okt
Ogmion, Jerry Agurell, 23 okt

75 år

Avalon, Olle Ring, 5 okt
Nemeton, Sven Jönsson, 8 okt
Fingal, Gert Nilsson, 9 okt
Cynthus, Göran Johansson, 10 okt
Stonehenge, Bror Sjögren, 10 okt
Beltain, Jan-Eric Axén, 11 okt
Nerthus, Clas-Åke Kindstedt, 14 okt
Eos, Roland Nilsson, 19 okt

70 år

Guta, Gunnar Södergren, 6 okt
Grannos, Jan Barrgård, 7 okt
Eos, Anders Burström, 10 okt
Altair, Thord Olsson, 13 okt
Orion, Lars Arne Ivert, 16 okt
Belenos, Leif Andersson, 16 okt
Arosia, Owe Peterson, 19 okt
Stella Polaris, Kjell Åke Karlstedt, 21 okt
Excalibur, Börje Larsson, 21 okt
Cernunnos, Sven-Göran Blanck, 24 okt
Allbota, Nils-Evert Widequist, 24 okt

Allbota, Alf Jältås, 26 okt
Nennius, Leif Wikstén, 28 okt
Carnac, Jonny Sundin, 29 okt
Arosia, Tord Lagerlöf, 31 okt

60 år

Fingal, Christer Persson, 6 okt
Alir, Gunnar Jonsson, 10 okt
Cynthus, Kaj Gustafsson, 11 okt
Argo, Jan Svensson, 13 okt
Circius, Lage Olsson, 14 okt
Sefir, Jan-Olof Olsson, 19 okt
Allbota, Peter Bergholm, 29 okt
Rigel, Tommy Lindmark, 31 okt
Derva, Anders Nilsson, 31 okt

50 år

Stonehenge, Göran Nord, 7 okt
Iris, Jan Lilljegren, 15 okt
Nennius, Mats Holmberg, 19 okt
Karlavagnen, Fredrik Elfström, 26 okt

40 år

Ogmion, Henrik Molin, 20 okt
Allbota, Emil Karlsson, 27 okt
Mimer, Henrik Sverin, 29 okt

30 år

Belenos, Kim Starkes, 28 okt

BRUSTNA LÄNKAR
Logen Arcturus, Boden

Logen Minera Ferrorum, Gällivare

Logen Vasa, Malmö

Eu-br Matz Bäcklund
Invigd i Orden den 7 december 2012
Avliden den 20 augusti 2015
3 medlemsår

OÄ-br Rolf Rönnqvist
Invigd i Orden den 6 mars 1984
Avliden den 2 augusti 2015
31 medlemsår

OÄ-br Sven Sandberg
Invigd i Orden den 17 februari 1977
Avliden den 27 juli 2015
38 medlemsår

Logen Merkur, Piteå

Logen Orion, Umeå

OÄ-br Rudolf Dahlbäck
Invigd i Orden den 24 Januari 1974
Avliden den 4 augusti 2015
41 medlemsår

ROÄ-Berne Lindwall
Invigd i Orden den 22 februari 1966
Avliden den 15 augusti 2015
49 medlemsår

Logen Merlin, Karlskrona

Logen Selene, Trelleborg

OÄ-br Bert Svanstein
Invigd i Orden den 28 februari 1959
Avliden den 15 juli 2015
56 medlemsår

OÄ-br Hans-Göran Olsson
Invigd i Orden den 23 mars 2002
Avliden den 31 juli 2015
13 medlemsår
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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. 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.

UTBILDNINGSPÄRMEN
- ett levande dokument
för guldkantat logearbete!



Stipendiefonden

behöver Ditt bidrag!

Försäljning och uthyrning av
Nya och begagnade truckar

I samarbete med:

Bg 782-1911

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

Skriv ”Stipendiefonden”,
på talongen så kommer
bidraget rätt.

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


Butängsgatan 10 E
610 12 Norrköping
Tfn: 011-339084
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Svensk Druid-Tidning
Välkommen till
den Personliga Begravningsbyrån.

Välkommen
till denVipersonliga
hjälper er med allt inom begravning, gravsten,
Begravningsbyrån.
transporter, familjejuridik

Annonsera i Svensk Druid - Tidning • Det lönar sig!

JOUR
DYGNET
RUNT

och försäkringar.

Vi hjälper er med allt inom
begravning, gravsten,
Har jour dygnet runt
transporter, familjejuridik
och försäkringar.

Broder Jan Bolejko, logen Vasa

Mariedalsvägen
Malmö
• 18
040-30
18 09
Mariedalsvägen 66,66,
Malmö
• 040 30
09
www.davidshallsbegravningsbyra.net
www.davidshallsbegravningsbyra.net

Välkommen till
den Personliga Begravningsbyrån.
Vil

l ni ha
Läs me en frackkväll?
r på vå
r hems
ida!

Vi hjälper er med allt inom begravning, gravsten,
transporter, familjejuridik
och försäkringar.

Frackar
Har jour dygnet runt
från 1.999;-

Hos oss handlar ni tryggt och säkert

•
•
•
•

Alla plagg levereras på 2 -3 dagar
Vi lagerhåller alla storlekar
Levereras inom hela Norden
Betala mot faktura eller delbetala

KUNDTJÄNST 0454-572 055

Komplett sortiment av Högtidskläder

Mariedalsvägen 66, 217 6
Telefon 040-30 18
mail@davidshallsbegravnin
www.davidshallsbegravnin

www.fracklagret.se
Mariedalsvägen 66, 217 61 Malmö.
Laandling AB (Endast kontor)
Väverigatan 2, 291 54 Kristianstad
Telefon 040-30 18 09
Tel 0454-57 20 55
info@fracklagret.se mail@davidshallsbegravningsbyra.net
www.davidshallsbegravningsbyra.net
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Svensk
Druid-Tidning
skall försändelsen återsändas
med uppgift om den nya adressen till:
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Druid-Ordens Kansli, Västergatan 3A, 211 21 Malmö

JULIA STARCK, VISMA SPCS

Visma eEkonomi och
Visma Förening till
rabatterat pris för
Druid-Orden.

Du kan. Sköta
ekonomin för logen.
5225

Visma eEkonomi är ett webbaserat fakturerings- och bokföringsprogram som effektiviserar din vardag.
Du kan arbeta i datorn, surfplattan och smartphonen. Du behöver aldrig tänka på backuper.
Visma Förening är ett välkänt och pålitligt föreningsprogram för dig som arbetar med ekonomin och medlemshanteringen i en ideell förening. Med Visma Förening går det snabbt att sköta bokföringen. Det är enkelt
att få koll på kontoplanen, samtidigt som programmet hjälper dig att få en mycket effektiv medlemshantering.
Visma Spcs samarbetar med Druid-Orden och alla loger får rabatterat pris på Visma eEkonomi eller
Visma Förening. Ring 0470-70 61 61 eller mejla partner.spcs@visma.com för att komma igång.

Vi tar ditt företagande personligt
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