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Storlogen Sydborgen

SL
FOLKUNGALAND
kallar till gradgivningsmöte, Lördagen den 7 november

FGDO

på Druidborgen i Norrköping, Värmlandsgatan 1.
Fri parkering på Matteusskolan mitt emot Druidborgen.

Kallar till ORDINARIE STORLOGEMÖTE söndagen den 15 november,
under värdskap av logen Wales i Ordenshuset, Västergatan 3, Malmö
Dagordning:
Samling kl 10.30
Old-Ärkgraden kl 11.00
Ringgraden kl 13.15
Kapitelgraden kl 14.30
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!

10.30 OldÄrk-församling
11.30 Lunch, 80 kr *
13.00 Ringgradsmöte
14.00 Kaffe och kaka, 20 kr
14.45 Kapitelmöte
17.30 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.
* Måltidsanmälan för lunch och brödramåltid till:
SLVärd Conny Carlsson senast 28 oktober.
Tel. 0708 80 53 27 eller e-post: conny.ewa.carlsson@live.se
Broderligt välkomna i E F E
Åke Mattfolk Anders Grey
SÄÄ
SSkr

Malmö i september 2015
STORLOGEN SYDBORGEN F G D O
Mats Månsson Leif Hansson
SÄÄ
SSkr
Det poängteras särskilt att bindande anmälan om deltagande i
lunch och brödramåltid göres senast den 8 november, till SM Stefan
Holmström, tel 0738 2599 52, E-post: sm.sydborgen@gmail.com

NELSON, NYA ZEELAND
Information och intresseanmälan.

Den 6-10 mars 2016 går IGLD World Congress 2016 av stapeln i Nelson, Nya Zeeland.
En resa är under planering som kommer att utgå från Köpenhamn. Planen är att göra en rundresa på Sydön efter kongressen. På ut- och hemresan planeras ett stopp i tex. Singapore.
Är Du idag inte medlem i IGLD så finns möjlighet att erhålla graden i Nelson.
Intresseanmälan till RSM Dan Bergeld, (rsm@druidorden.org) så kommer Du att få ytterligare information.
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I huvudet
på en redaktör

Svensk
Druid-Tidning
SVENSKA DRUID-ORDEN

Att glädjas över
I tider då världen är full av galenskap, jag behöver knappast
nämna någon, för det ser massmedia till att vi får vår beskärda
del av. Som motvikt behöver vi något att glädjas över.
Här ska jag berätta om några av mina stora och små glädjeämnen i livet.
Barnbarn! Jag har favören att ha alla sju, i åldrarna ett till tio, boende på en spjutkastslängd (finsk spjutkastare) från mig, vilket
innebär att jag har många tillfällen till små stunder av glädje med
småttingarna. Vid ett tillfälle hade jag ett samtal med sex-årige
Axel. Vi pratade om olika åldrar och han hade oförskämdheten
påstå att jag var SÅÅÅÅ gammal. Som bekant relaterar inte ungar
i den åldern till siffror utan har andra utgångspunkter för att bestämma ålder. Så jag frågade varför han tyckte att
jag var gammal? ”När man blir gammal växer
det hår i näsborrarna” blev svaret. Aldrig har
jag väl använt min näshårborttagningstrimmer oftare än nu och hyser därmed hopp
om att bli en aning yngre. Häromdagen sa
fyra-årige Melker till sin mamma att det nog var dags för
honom att flytta hemifrån.
Vart skulle han flytta? Till
mormor och morfar så klart!
Ett annat glädjeämne är att
träffa min barndomskompis och gode vän och ”bror”
Caj (numera tituleras han ROÄ
och Riddare av Stolriket!) som jag känt i 60
år. Höjdpunkten är när vi gör vår klassiska cykeltur varje år i
barndomens bygd, Stolriket Östervåla, och MINNS. Med på turen är också alltid den obligatoriska Gammel Dansken.
Druid-Orden ger mig glädje och värdighet. Jag gläds över att
träffa bröderna och bli mottagen med värme och broderlighet
i förlogen. Jag går in i Lunden med värdighet och får en stund
av avskildhet från den yttre galna världen och det ger mig eftertänksamhet och sinnesro. I efterlogen är det mycket glädje i
samspråken med bröderna. Och allt detta bär jag med mig.
Till sist, men inte minst, gläds jag över när
min hustru Barbro och jag ”prick” klockan
18.00 varje fredag högtidligt inleder helgen
med den traditionella draijan. Och helt plötsligt är livet rätt gott att leva. ” Det ska va´ gött
å leva annars kan det kvitta…” Oppsan, det
är fredag när jag skriver detta och klockan är
strax 18.00, nu blev det bråttom…
Kari Aarnivaara
PS. ”Bättre att vara ute på hal is och ha det
glatt än att gå i lera och sörja”, klokt sagt av
Robban Broberg. DS.
Kari Aarnivaara
Tel. 0171 364 82
kari.aarnivaara@telia.com
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Etikettsidan
Text Caj Söderberg

Etikettsregler har vi för att det är praktiskt
Strumpor och skor.
Smidiga svarta, välputsade skor med tunna sulor hör till den mörka kostymen så lämna
de grova vardagsskorna hemma. Svarta lågskor kan vara nog så slitna men är de välputsade ger de ändå ett korrekt intryck. Att den svarta kostymen har ett antal år på nacken
har inte heller någon betydelse om den är kemtvättad och välpressad.
Svarta strumpor, minst trekvartslånga hör också till. Det är inte särskilt snyggt när du sätter dig och den vita huden på benen syns.
En vit näsduk i bröstfickan kan vara pricken över i men är inte
nödvändig i ordenssammanhang.
”Klädsel kavaj” har kanske angivits, då kan ljusare kavaj, speciellt sommartid, vara rätt i vissa, mindre konventionella sammanhang. Till den ljusa kostymen, en ljus enfärgad finskjorta, elegant slips och tunna, kanske bruna välputsade
skor… Hårddrar man det enligt etiketten så gäller
bruna skor fram till kl 18 och därefter är det svarta.
Klädsel ”Sommarkavaj”.
Då menar den som skriver ”sommarkavaj” på inbjudningskortet att gästerna kan komma i en snygg,
udda kavaj och byxor – t ex på examensfest eller mottagning under den ljusa årstiden och skriver ”Klädsel
sommarkavaj” på inbjudningskortet. Då är det numera också accepterat att ha uppknäppt skjorta utan
slips utan att det anses inkorrekt.
Klädsel ”Mörk kostym”.
Om det gäller mörk kostym ska man lämpligen ange
klädsel: Mörk kostym, på inbjudan i stället för det traditionella ”Klädsel kavaj”. Då räder det ingen tvekan
om vad som gäller.
Vi ska komma ihåg att de som skriver inbjudan inte
alltid vet vad som är korrekt, därför ska man inte tveka att
ringa för att kontakta vederbörande om man misstänker
att det kan bli en missuppfattning.
Resumé.
Man vill aldrig känna sig fel klädd.
Med respekt för värdinnor, värdar, festarrangörer, deras
gäster och framförallt vår egen bekvämlighet så vill vi alla
vara rätt klädda vid rätt tillfälle.
Idag är det ofta mycket mera okonventionellt på enskilda
fester än det någonsin har varit men visst känns det ändå
tryggt att veta vad som gäller när det behövs?
Är du tveksam. Kontakta arrangören och fråga vad som gäller!

Foto Bernth Johansson
Modell Daniel Bergström

Jag undrar vad de andra har på sig?
”Klädsel kavaj” står det ofta på inbjudningskortet. Hur många
är det inte som har undrat över vad det betyder när vi fått en inbjudan till en fest. Ett är säkert, vi är många om det är till någon
tröst. Någon kanske frågar sig om inte våra personliga egenskaper är viktigare än kläderna men å andra sidan kan ett snyggt
och prydligt yttre förstärka de redan fina inre egenskaperna.
Bara genom att vara artig och klä sig snyggt och prydligt i olika
sammanhang är ju en fin egenskap i sig.
Nu ska man aldrig överdriva. Att komma till en fest slarvigt och
ovårdat klädd är det säkert inte många som gör. Omvänt är det
väl inte heller så kul att komma uppklädd ”överklädd” när de
andra har vardagskläder.
Vi ska nu fortsätta att försöka reda ut frågeställningarna och gå
igenom de olika reglerna vi har i vår kultur.
Kavaj.
Det här med ”Klädsel: kavaj”. Står det så på inbjudningskortet så förväntas du enligt etiketten ha en mörk kostym på
dig. Svart, blå eller grå. Du kan ha väst och då kan du ha den
enkelknäppta kavajen uppknäppt. Men vid riktigt eleganta
tillfällen har du ingen väst och kavajen är knäppt. Om du
har dubbelknäppt kavaj ska den alltid vara knäppt. Vit eller
ljusblå skjorta. Den får gärna vara diskret smalrandig men
inte vardagsaktigt, rutig eller kraftigt mönstrad.
Manschettknappar förstärker det välklädda intrycket och
dubbla manschetter är så att säga ”grädde på moset”.
Skjortan som har på kvällen får inte ha button down-krage.
När det gäller slipsen, så får den gärna vara i någon stark
färg eller mönstrad. Det är där vi män kan ta ut svängarna.
Numera är det också modernt och accepteras med en kulört
näsduk i bröstfickan.
Men - när vi druidbröder träffas har vi vår egen klädkod som ska respekteras.
Mörk kostym, vit skjorta och diskret mörk eller grå
slips. Vi kan välja att köpa Ordens egna slipsar eller
själv välja en slips som är diskret och inte kontrastrik eller färgglad.
Tanken är att vi alltid ska vara lika inför varandra utan att vara påverkade av modetrender. När vi
träffas är det kostymens innehåll som är det viktiga.
Respekten inför varandra är att vi ska vara propert
klädda.

Winsor

Halv Winsor

Four
in hand

Här är exempel på de tre vanligaste slipsknutarna:
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Gradgivning i vår
internationella grad

IGLD

RSÄÄ Dag Wikman med rec Gorden Rath från logen Artus i Tyskland

Den 12 september stod Logen Iris i Göteborg
som värd för årets möte i IGLD.
Logens nyinvigda lokaler i det Gathenhielmska
huset utgjorde en fantastisk inramning till mötet.
Det glädjande stora antalet recipiender, gjorde att
br SM fick använda sin allra bästa planeringsförmåga för att få invigningsproceduren att ”flyta”.
Totalt var 54 bröder närvarande, varav 29 bröder recipierade till IGLD-graden. Bröderna representerade loger från Köln, Helsingfors,
Göteborg, Umeå, Varberg, Falkenberg, Kalmar,
Linköping, Borås, Ulricehamn, Höganäs, Malmö
och Jönköping. De utländska brödernas närvaro

gjorde att den internationella prägeln förstärktes.
Dagens värdar, bröder från logen Iris, visade en
stor gästfrihet och gjorde allt för att ge oss gästande bröder en fin upplevelse.
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Logen Iris nya lokaler
i Göteborg
”Lars Gathenhielm och kaparna”

av Bo Lilljegren

I november 1709 skrev magistraten i Göteborg till Defensionskommission,
den myndighet, som ledde det egentliga Sveriges och Finlands försvar, och
bad att få sätta igång en kaperirörelse. Danskarna hade på nytt förklarat
Sverige krig och deras örlogsfartyg härjade fritt längs hela Västkusten. Med
kaparnas hjälp ville magistraten skaffa behövliga varor till Göteborg och
samtidigt hindra danskarna i deras härjningar.
Regeringen var positiv och beslutade sätta upp ett kaparväsen i Karlskrona
för Östersjön och ett för Västerhavet i Göteborg. År 1710 kunde amiralen
Erik Sjöblad sända in uppgift på tre kaparfartyg som var redo att ge sig
ut skulle föra tretungad flagg, som örlogsfartygen, för att visa att deras
verksamhet var en av konungen godkänd verksamhet. Något simpelt
sjöröveri var det inte tal om.

Interiörbilder från våra nya

I juni 1710 utfärdade regeringen kaparbrev för Gallioten ”Lilla Jägaren”. Redare
för fartyget var den 21-årige Lars Gathe. Han var född på gården ”Gatan” i
Onsala. I slutet av året hade Lars Gathe ett nytt och större fartyg i sjön. Även hans
bror Christian Gathe ägnade sig med liv och lust åt kaperiet. Undan för undan
utvecklade bröderna sin verksamhet. Kungen Karl XII, förstod också att uppskatta deras verksamhet och 1715 blev båda adlade och fick namnet Gathenhielm.
Lars Gathenhielm var den skicklige organisatören men fick för det mesta befinna sig på landbacken. Han drogs med en svår höftskada, som tvang honom
att gå med kryckor. Han gifte sig med skeppardottern Ingela Hammar, en dådkraftig kvinna som med kraft skötte affärerna under de tider då han var borta.
År 1716 ägde Gathenhielm nio av de nitton kaparfartyg, som då var i sjön. Året
efteråt utnämndes han till kommendör och högste chef för alla kapare på
Västkusten. Kaparna hade två uppgifter: den ena var att
skada Danmarks sjöhandel och blockera Norges import av
spannmål. Den andra var att säkra tillförseln av livsmedel
och andra varor till Göteborg. Kaparna hade rätt att själva
sälja sina fångster. Det var inte små kvantiteter som
infördes. I augusti 1717 berättar landshövding Mörner att
Gathenhielms fregatt inkommit med nio priser, dvs kapade fartyg: två holländare och sju danskar. I september
hemfördes ytterligare fem priser. I oktober förrättades auktion för 200 000 silvermynt. I november äntrar hans franske kapten en västindiefarare ”Saint Leger” som bl.a. hade
fyra kanoner utanför Varberg. Priset för detta enda kap
logelokaler.
värderades till 100 000 silvermynt. De erövrade lasterna av
salt, vin och tobak gav stora förtjänster och Gathenhielm
blev avundad och avskydd av många och anklagades för
kaperi och smuggling. I åtminstone ett fall var han illa ute
när han försökte smuggla ut 5000 kopparplåtar ur riket.
Men Karl XII beskyddade honom med motiveringen
att kaperiet var ”ett publikt verk som ej genom privata
bör förstöras”.
Kaparna hade en fruktansvärd motståndare i chefen för
den danska Nordsjöeskadern den unge norske marinofficeren Peder Wessel, adlad Tordenskjold. Med sina
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sagolika äventyr och sin bråda död har han satt fantasin i rörelse och gett
upphov till en rik folklig tradition. Han var en livsglad kämpe både vid relingen
och bägaren, en vännernas vän och kvinnornas karl. Hösten 1720 råkade han
i svår dispyt i Hannover med en svensk överste Jacob Axel von Holstein som
resulterade i en duell och i denna stupade Tordenskjold 30 år gammal.
Tordenskjold nämner i flera brev kommendören Gathenhielm med stor
respekt. De möttes aldrig, men när Tordenskjolds stort upplagda anfall på
Göteborg 1717 avvisades var det två av Gathenhielms kaparfartyg som bidrog till det lyckade försvaret..
1717 fick Lars Gathenhielm av Karl XII , som erkännande för sina framgångar som ”Konungens kapare” marken där nu Stigbergstorget, Bangatan
och detta hus kallat det Gathenhielmska huset nu ligger.
Lars Gathenhielm dog 1718 ännu inte fyllda 29 år och är bevarad med sin
hustru Ingela i en vit marmorsarkofag i Onsala kyrka.

Anna Thalena Gathe, syster till Lars Gathenhielm och gift med Johan Busck
övertog ägorna 1737 och uppförde troligen huset 1743-1747
Huset har alltid varit föremål för intresse av kungligheter, landshövdingar
och gemene man. När lagen om kulturminnesskydd trädde i kraft 1943
ansökte ägarna då Louise och Wolrath Tham hos Riksantikvarieämbetet
om att förklara det Gathenhielmska huset som byggnadsminne, vilket beviljades. Gathenhielmska huset blev därmed landets första byggnadsminnesförklarade hus.
Den 1 november 1986 köptes och ägs numera huset av Göteborgs kommun
och vi i logen Iris är andrahandshyresgäster sedan 2015 07 01.
Texten delvis kopierad ur Sveriges Historia del 8 av Alf Åberg.

Gradgivningslördag hos logen Iris i
Gathenhielmska Huset
Lördagen inleddes med druidstämma med gradgivning. 21 bröder hade samlats denna sköna höstdag i våra ”nya” lokaler på Stigbergstorget. Förutom
egna bröder hälsades RSM Dan Bergeld, och MÄ Per Berndtsson från logen
Aquila, Karlstad välkomna av ÄÄ Oskar Beck.
Beredande Brodern, SSkr Lasse Nilsson, hade så förberett våra barder
Johan Bergeld och Dan Selander inför upphöjning till Druider, vilket sedan utfördes ritualmässigt.

RSM Dan Bergeld framförde en redogörelse för läget i vår Stipendiefond,
som omfattar f.n. c:a 1 miljon kronor. Vår Skm Kristoffer Funseth presenterade den framtagna CD-skivan med Mikael Neumann och andra artister.
Skivan erhåller du om du lägger 100 kr i vår insamlingsbössa till förmån för
Ordens Stipendiefond.
MÄ Per Berndtsson logen Aquila framförde ett tack för välkomnandet och
ser fram emot ett besök av oss 23 januari då man har en liknande gradgivningslördag, som avses avslutas med deltagande av damer.
RMÄ framförde så ett tack till Fu som arbetar utan LV men använder sig av
ett som vi uppfattar gott Cateringföretag.
ÄÄ Oskar Beck avslutade med ett tänkvärt talesätt: ”Lev för att lära – lär för
att leva”. Så avslutade vi en minnesbar dag i E F E.
Från de sju haven

En positiv ekonomisk rapport delgavs och meddelades att Druidgården var
såld. Ett informationsmöte är planerat för fem tilltänkta bröder till vårt möte den 14 oktober med planerad reception 27/2 2016.
Ett bardating utan gradgivning med ett 20-tal deltagande barder inleddes
så kl 14.10. MÄ Lennart Sjöberg och Skr Jan Lilljegren spelade så upp ett
inspelat musikaliskt arrangemang av brasilianaren Heitor Villa-Lobos vari
även ingick ett hänryckande munspelssolo.
Så var det dags för Eu-mötet.
OÄ Jan Jarelid var Beredande
Broder, assisterande bröder,
SSkr Lasse Nilsson och MÄ i
Aquila Per Berndtsson.
Under högtidliga former
invigdes så i Eubatgraden
Arash Taheiri logen Iris
och Anders Nilsson logen
Aquila.
Ett tack för väl arrangerat
IGLD möte den 12 september framfördes från RSÄÄ. Totalt var vi ett 55
tal bröder närvarande. Under hälsningar framfördes speciellt en från Ebbe
Stanislaus, som drabbats av en stroke och pga tal- och rörelseproblem undanber sig besök. Tråkigt.

Stipendiefonden
behöver Ditt bidrag!

Bg 782-1911 Skriv ”Stipendiefonden”,
på talongen så kommer bidraget rätt.
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Merkur en loge i medvind!

Samma dag som vi anlände till
Piteå var det logemöte på kvällen.
Bröderna i Piteå har förmånen
att ha sina möten i eget magnifikt
hus, Merkurgården, som ligger
centralt i Piteå. Det märktes tydligt att det var ett efterlängtat möte
efter sommaruppehållet och inte
mindre än 77 bröder, inklusive
”redaktörerna”, samlades till
kvällens Eubatmöte.
Redan när vi anlände så var stämningen mycket munter i förlogen
och väldigt snabbt blev vi involverade i brödragemenskapen. Broder
Dag deklarerade att logen bjuder
på maten varvid Barmästaren til�lika Arkivarien broder Stewen
Karlsson ville inte vara sämre utan gav oss ögonblickligen också en snapsbiljett
som en extra bonus och ett tecken på logens frikostighet.
I mina samtal med bröderna
och särskilt med ÄÄ Jan Nyberg
kunde jag konstatera att logen
Merkur står inför samma möjligheter/problem som logen Belenos, där jag är broder. (Den som
har läst SDT har kunnat notera
att vi är mitt uppe i bildandet
av en ny loge i Uppsala.) Logen
Merkur har i dag drygt 150 aktiva
bröder och 65-80 bröder närvarar i logekvällarna vilket gör att
lokalen börjar begränsa intaget
av nya bröder. Det har hänt att
bröder fått sitta utanför lunden
vid vissa möteskvällar! I dagsläget har man en kölista av 17 bröder. Fem av dessa kommer att
ballotteras vid nästa möte.
På frågan om man har diskuterat
ÄÄ Jan Nyberg i samtal med Kari Aarnivaara att starta ytterligare en loge var

man lite svävande. Logen har en speciell sammanhållning mellan bröderna som kallas Merkur-andan och det poppade upp flera gånger i samtalen
under kvällen. Förmodligen är det också den sammanhållningen som kan
hindra förutsättningarna för att bilda ytterligare en ny loge i Piteå?
Arbetet i Lunden sköttes föredömligt av ämbetsmännen och vi fick en fin
stund till kontemplation. Org Esbjörn Häggström sjöng ”Guldet blev till
sand” fantastiskt vackert ackompanjerad av SOrg Thomas Ekström.
I matsalen var vi så många bröder samlade till brödramåltiden att man
fick stötta golvet med stålpelare från våningen under. Lv John Hansson
hade komponerat en välsmakande brödramåltid och även här underhöll
bröderna Esbjörn och Thomas med att framföra bl a Lasse Berghagens ”En
kväll i juni”. Ett stort tack från redaktionen för den goda maten och den
fina musikunderhållningen. Det är en ynnest att ha levande musik under
logekvällarna.
Den stämning och värme som bröderna bjöd på var det naturligtvis väldigt
svårt att slita sig från, men eftersom en ny logekväll väntade i Boden kvällen efter var det dags att bryta upp vid ett-tiden på natten för att bli transporterade till ”Golfhotellet”.
Till sist men inte minst vill redaktionen rikta ett stort tack till RSÄÄ broder
Dag som tog väl vara på oss och körde oss framochtillbaka i Piteå och till
Boden och flyget!
Text Kari Aarnivaara och foto Göran Lindgren

TACK BRODER DENNIS!
Bilhuset i Piteå som upplät en
fulltankad Peugeot minibuss,
under vår vistelse i Piteå
och Boden, helt utan några
kostnader för oss.
Redaktionen för Svensk Druid-Tidning
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som består av bröder med olika erfarenheter inom matbranchen.
Kvällens meny tillhörde den mera kryptiska; Förrätt var ett Norrländskt
UFO. Huvudrätt var sparmat ifrån ett europeiskt krisland. Efterrätten var
glögg ifrån trädgården.

Besöket hos
logen Nennius
Alla runt borden gladdes åt de goda
rätterna som serverades med passande drycker. Det sjöngs många
glad visor under måltiden. Även
Nenniussången som handlar om
brödrakärlek, endräkt och evig frid
och skrivits av OÄ Kurt Johansson
sjöngs. RSÄÄ Dag Wikman tackade
för maten och tyckte att det var en
bedrift att laga till så god mat med
en sådan kryptisk meny.
Även detta logemöte fick ett slut. Vi
tackade varandra för en logekväll
när brödrakärleken var som bäst bland oss druider.
Efter avslutningen steg vi in i bussen och broder Dag körde oss tillbaka till Piteå
och Golfhotellet där vi snart somnade in med glada minnen ifrån kvällen.
Text o bilder, Johnny S Andersson

Efter besöket hos logen Merkur på torsdagkväll samlades vi i redaktionen på
fredagmorgon för att fortsätta diskuterandet av tidningens framtida inriktning.
Vid 17-tiden hämtades vi av RSÄÄ Dag Wikman som körde oss de åtta milen till Boden där vi skulle besöka logen Nennius.
Nennius bildades den 1 juni 1953 och har bytt lokaler fem gånger. Sedan 1976
håller de sina logemöten i egen fastighet som ägs tillsammans med logen Arcturus.
Under denna tid har bröderna med gemensamma kradfter helrustat fastigheten.
Framme vid logelokalen var det ganska lugnt med logebröder. Det visade sig att
logen hade haft det idella inslaget med att besöka Bodens Kraftvärmeverk före
kvällens möte. Men vi hann bara komma in i logelokalen så kom logebröderna
instormande ifrån kraftverksbesöket och vi fick ett hjärtligt välkomnande.
Till eubatmötet hade 35 bröder kommit. Mötet leddes av ÄÄ Per-Olof
Persson med sina ämbetsmän på ett utomordentligt lugnt och värdigt sätt.
Öppningssången och slutsången fick vi sjunga a capella ledda av tjOÄ Per
Sjöström som med sin starka och härliga stämma var ett gott stöd för oss.
Från redationen tackade broder Göran Lindgren för att vi fick komma och hälsa
på logen och tackade även för det broderliga och hjärtliga mottagandet vi hade fått.
Logens Fu som består av Thomas Jansson, kökschef, Thomas Isaksson,
Anders Hansson och Ingemar Selström lagar all mat som serveras. Ett team

Fakta om redaktionsträffen i Piteå med
besök i logerna Merkur och Nennius.
Svensk Druid-Tidning hade sin redaktionsträff i Piteå i början av september. Anledningen till träffen var att bl a diskutera tidningens framtida inriktning och hur vi kan göra en bättre och förhoppningsvis mer
läsvärd tidning.
En viktig punkt på dagordningen var rekrytering av grafisk formgivare/
layoutare till tidningen, då chefredaktören Göran Lindgren har aviserat att han önskar att en ny kraft tar över produktionen av tidningen
efter riksmötet 2017. Broder Göran kommer dock att kvarstå som
chefredaktör tills vidare. Ett viktigt arbete som måste påbörjas redan
nu. (tjänsten utannonseras i SDT)
Denna gång hade vi också förmånen att ha RSÄÄ Dag Wikman med på
vårt möte och som bidrog med många viktiga synpunkter.
En anledning till att redaktionen har valt att ha redaktionsmötena på
olika ställen i landet är att det ger oss en unik möjlighet att träffa
bröder, våra läsare, i olika loger och få deras spontana synpunkter på
tidningen och på det arbete vi gör.
Att placera mötet i Piteå gav oss också förmånen, förutom besöket hos
logen Merkur, att besöka logen Nennius i Boden. För oss i redaktionen
blev det två givande kvällar.
Stort tack till er alla!
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Gutas varpamästerskap
i äkta lund

Det hade slutlige fjolårsvinnaren Rolf Enström som efter flera träffar på pinnen lyckades besegra Gustav Pettersson. Även här var det 5-5 inför sista kasten
och Gustav blev därmed hårfint ”slagen på mållinjen” i båda varpagrenarna.
Bröderna begav sig sedan till en efterlängtad måltid, suveränt komponerad
och iordningställd av Lv Olle Håkansson i Flundrevikens samlingslokal, alldeles intill vackra östersjöstranden.

Sommaren hade övergått i sensommar med svalare, disigt väder men tillräckligt
behagligt för de gutabröderna som samlades till tradionellt mästerskap i varpa
i lummiga naturområdet Åhsbergska hagen, strax norr om Visby. Men i hagen,
som är skönt grönt och mycket vackert område som sällskapet DBW (De Badande
Vännerna) vårdar och bevarar, var det trivsamt och skönt i den solvarma gläntan.
De förväntansfulla kastarna och de åskådande bröderna hade möjlighet att
fukta eventuellt torra strupar med div. för ändamålet lämpade drycker i en
enkel utomhusbar före och under de spännande kamperna.
I första delen var det kastning med metallvarpor och här är det viktigt att ha bra
grepp och en vikt på varpan som motsvarar ens förmåga. Fjolårs-mästaren Gustav
Pettersson tog sig säkert till final men mötte där sin överman i Bo Jacobson, även
han en tidigare mästare. En oerhört jämn final med ställningen 5-5 inför sista kastet. Men med några centimeters marginal tog Bosse sticket och segern!

Finalparet, stenvarpa, Rolf Enström
och Gustav Pettersson

När skymningen fallit påkallade M Bo Jacobson uppmärksamhet och med uppmaningen ”Följ mig” tågade bröderna i facklans sken åter in i Åhsbergska hagens trolska dunkel, på en stig sparsamt upplyst av flämtande marshaller.
Bröderna vandrade vördnadsfullt in i Lunden till rofyllda, lågmälda toner. I
den fria naturen i facklors sken hölls ett kort möte. På återvägen till väntande
kaffebord kastade dessutom månskäran sitt matta sken över skogsstigen.
Kvällen avslutades i goda vänners lag medan varpans vandringspokaler presiderande vid bordets kortända. Våra tankar gick till frånvarande bröder
som gått miste om en naturupplevelse av annorlunda slag.
Text: Rolf Enström. Foto: Göte Pettersson

Finalparet, metallvarpa, Gustav
Pettersson och Bo Jacobsson

I andra delen gällde det att ha hittat en riktigt flat och lagom knölig gråsten
(granit). I den uråldriga stenvarpakastningen bör man ha god precision och
tur med studsarna och inte få stenen krossad av en medtävlare.

Välgörande välgörenhet hos Belenos

I anslutning till Eubatmötet, den 28 september, gästades logen av Per Lyredahl, föreståndaren för
Sagahemmet i Uppsala, som berättade om deras verksamhet. Sagahemmet är ett stödboende och
natthärbärge. Man arbetar med att försöka hjälpa människor med olika grad av missbruksproblem
till drägligare tillvaro i livet.
I samband med brödramåltiden överlämnade ÄÄ Johan Lagerström en ”check” på 14.500 kronor. Broder
Johan var både glad och stolt över de generösa bidrag som bröderna bidragit till under vårens insamling till
välgörenhet. Lika glad var också Per Lyredahl som tackade å de behövandes vägnar för gåvan.
På bilden t v en nöjd mottagare Per Lyredahl och t h en likaledes nöjd överlämnare av gåvan broder
Johan Lagerström.
Text & bild Kari Aarnivaara

Följ vår cykeltur genom Sverige i bokform
60 sidor • 535 bilder
350 kronor inkl frakt
Beställer Du senast den 10 november, levereras boken före jul
Beställningen gör Du till broder Peter Tengbrand
070-565 83 14 eller e-post: peter@tengbrand.se
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VÄNERLANDS DRUID-ROADSTERs
Inspirerade av Folkungalands Druid Bikers så har hos Vänerland, Druid
Roadsters, sett dagens ljus. Efter att i ungdomsåren ha grenslat sin dröm
(motorcykeln, inget annat) krävs vid mogen ålder troligtvis stödhjul så det
får hellre bli bil. En Roadster är en 2-sitsig öppen sportbil (cabriolet).
För att inte utesluta någon broder med cabriolet så är även öppna 4-sistsiga
bilar välkomna. Och för de bröder som inte kan få av taket på sina 2-sitsiga sportbilar, typ Ferraris, Lamborghinis, Porsche, Corvetter, Cadillacs,
P1800, SAAB Sonett, Mustanger etc så får dom också vara med. Men där går
gränsen. Vardagspassaten eller sossecontainern räknas inte. Tanken med
Druid Roadsters är att varje Roadster-broder kontaktar sina gelikar och föreslår en tripp för att visa sina smultronställen. Ibland kanhända det inte
finns något matställe men då tar man med fikakorgen i bagaget. Allt kan
appliceras på samtliga Roadster-bröder i F G D O oavsett var de bor.
Vi träffades nio bilar och inalles 16 personer vid Ållebergsrondellen i Falköping
på Kristi Himmelsfärds-dagen och körde sedan på mindre vägar upp till N
Lundby utanför Axvall där ett unikt Opelmuséeum finns. Inne i en ombyggd
ladugård (med golvvärme!!!) står ett 20-tal Opelbilar som alla, förutom någon
från 30-talet, fortfarande är inregistrerade och kördugliga. Hög nostalgifaktor!
I en angränsande byggnad finns ytterligare ca 70 bilar, alla Opel. Ägaren Inge
Andersson har samlat på dessa i många år och han kan historien om varje
bil. Länk: www.samlaren.org/opel. Bröderna tillbringade lång tid i muséet och
kompletterade ägarens historier om varje bil med egna ungdomsminnen. Det
blev många bilder på gamla Opelbilar.

Därefter for vi ner mot Broddetorp som ligger vid den östra kanten av Hornborgasjön.
De flesta tranor har redan flugit norrut men ett och annat tranpar har dröjt sig
kvar. Här blev vi omkörda av SV i Vänerland på två hjul! Lite utanför Broddetorp
ligger Ateljé Löfwing, www.lofwings.se/ , en konstnär som förutom vackra tavlor
med naturmotiv även har en restaurang med mycken och god mat & dryck. Här
stannade vi och lät oss väl smaka. Efter maten lät vi ”välgörenhetsskålen” gå laget
runt och resultatet sätts in på kontot för Ordens Stipendiefond.
Efter att blivit mätta och belåtna for 6 bilar vidare till Kinnekulle under ledning av broder Jan Hjortfors. Här åkte vi på småvägar, i gassande sol från
klarblå himmel, över berget ner till Råbäcks hamn där vi fick lite insyn i en
stenhuggares vardag. Inne i stenhuggeriet stor en äldre man och mejslade
ut ett sfinx-ansikte ur ett kalkstensblock. Enastående hantverk! Härifrån
skeppades under slutet av 1800-talet och fram till början av 1970-talet stenprodukter ut till många europeiska kunder för prydnad av byggnader mm.
Med lite god vilja kan man tänka sig att hämta material till lunden härifrån?
Slutligen visade broder Jan oss till ett café i Blomberg (mellan Hällekis & Källby)
med sagolikt goda bakverk! Kanel- och vaniljbullar, bakelser, äppel- & jordgubbspaj med vaniljsås, räkmackor och mycket gott kaffe. Bara nyttiga saker!
Därefter åkte vi var och en hem till sitt med ett stort leende i ansiktet som
även blivit lite solbränt.
AR

SL Järnbäralands
Golfmästerskap 2015

Årets upplaga gick av stapeln lördagen den 5 september på Avesta
Golfklubb. Elva spelsugna bröder togs emot av en bana insvept i
dimma timmen före start. Solen kom dessbättre fram lagom till
första start och tävlingen kunde genomföras på bästa sätt.
Järnbäralandsmästare blev Temenosbrodern Kent Olsson.
2:a Björn Österberg, logen Alir
3:a Anders Thornberg, logen Temenos
4:a och Grannosmästare blev Greger Axelsson.
Årets Rookie: Ulf Högberg, logen Alir (ny i golfsporten) blev 10:a.
Segrande lag, Temenos: Ingemar Ehn, Kent Olsson och Olle
Nilsson.
Närmast hål: Kent Olsson briljerade även med att komma närmast
hål vid 2, 12 och 18.
Efter prisutdelningen vidtog planering för nästa års tävling. Logen
Grannos fick på nytt förtroendet att
arrangera mästerskapet på Avesta
Golfklubbs bana.
Broder Bernth Samuelsson föreslog ett utökat mästerskap
genom att då även bjuda in SL
Bardaland. Detta initiativ gillades
av närvarande bröder - ett bra
sätt att vidareutveckla samarbetet
med andra loger.
Text och bild, Roland Ahlkvist

Ingemar Ehn puttar för lagsegern?
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Nu har vi
kommit halvvägs
och vi har 987 000:- i
Stipendiefondens kassa!
Det har gått två år sedan förra Riksmötet och det är två till nästa. Dags att göra redovisningen för en av våra bärande principer - välgörenhet.
Samtidigt som halvvägsresultatet presenteras är det också
dags att starta nästa insamlingskampanj. Som du säkert redan
har sett är ”moroten” i kampanjen en CD-skiva med Mikael
Neumann och Calluna Trion.
Vi hoppas att intresset för denna CD ska bli lika stort som den
förra. Som du ser av redovisningen inbringade denna nästan
200 000:-. För den intresserade finns det fortfarande ett fåtal
CD skivor kvar.
Du beställer de hos vårt Kansli på tel 040 12 80 81.
Kampanjperioden för den nya har vi kortat något och vill ha
slutredovsningarna klar den 30 mars 2016.
Vi i Stipendiefonden får frågan ”varför ännu en skiva?”
och svaret är att denna gång har vi kopplat insamlandet
av pengar till Stipendiefonden med rekryteringen av nya
bröder. CD-skivan har en folder som talar om vad DruidOrden är, ett miniformatet av foldern ”Druid-Orden - en
Orden för Dig?”.
CD-skivan blir då ett användbart medel att slå ett slag
för vår Orden när logen t ex varit på ett studiebesök hos
någon som inte tillhör Orden eller som ett tack till en besökande föreläsare och naturligtvis till alla de som visat
intresse för Orden.
Vidare är skivan den perfekta lotteri- och tävlingsvinsten i bl a
alla våra golf-, skytte- & varpatävlingar. Användningsområdet
kan bli hur stor som helst och det fantastiska är att det genererar pengar till Stipendiefonden och prostatacancerforskningen.
För att underlätta redovisningen kan logen skicka in pengarna för de mottagna skivorna innan de blivit avyttrade. Skulle
det, mot förmodan, visa sig att logen har skivor kvar efter
den 30 mars är det bara att returnera de överblivna. Pengarna
kommer per omgående tillbaka.
Loger som redan anammat möjligheten är:
Logen Aquila • Logen Idris
Logen Kronos • Logen Morvin
Logen Polaris • Logen Sefir

Stipendiefondens handläggare
ROÄ Ulf Tengbrand
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Härifrån
kommer pengarna
CD skivan
2014
198 000:-

Från
Riksmötet
2013
194 000:-

Uppvaktning
logerna
228 000:-

Totalt i
Stipendiefondens
kassa
987 000:-

Gåvor från
bröderna
74 000:-

Insamlingar
92 000:-

23 DAGAR
SYD
201 000:-

CD skivan
2015
?
Intyget, från Sparbanken Rekarne, visar att inga uttag gjorts under tiden, början av maj till den 5 oktober 2015. Då avslutades 23 DAGAR SYD bankgirot och
pengarna överfördes till Ordens bankgiro 782-1911.

13

Svensk Druid-Tidning

Nr 8 oktober 2015

Ad Astras Kräftskiva
Så var vi i gång igen.

Kräftskiva hos Henry Hurle

28 bröder, flera med tillhörande damer, hade infunnit sig till vår Druidborg.
Vår lilla innergård rymde samtliga så eftersom det var vackert väder blev det
ett möte i det fria.
Broder Börje Wihlborg spelade dragspel och ÄÄ Björn Torstensen talade om
de druidiska barderna. Kurdiska barder, dengbêj, är som en blandning mellan
rappare och Homeros. Med sina episka sånger höll de det kurdiska språket vid
liv under alla årtionden som det var totalförbjudet i Turkiet. I ett land, som nu
står på randen till nya inbördesstrider, hyllas de av kurderna för sin kulturgärning. Visst finns det likheter med uppfattningen om vad en bard är i vår Orden.
Ordet bard, av gäliska bard, ”sångare” var ursprungligen en keltisk episk diktare eller sångare som ofta verkade vid de medeltida hoven som genealog och
sändebud. Från 1700-talet har bard mer kommit att användas som en poetisk omskrivning för diktare i allmänhet (skald).
Därefter intogs den vackert smyckade matsalen för att avnjuta kräftor med tillbehör. Att
flera varit på kräftskivor tidigare kunde anas
då alla var hemmastadda i de vanligaste visorna som brukar sjungas på dylika tillställningar. Somliga tyckte att kräftskalen var
ovanligt hårda men ätandet underlättades av
de nyinköpta kräftknivarna.
Den som inte blev mätt av kräftorna kunde
förse sig med paj tillsammans med en vidunderligt god sås. Trots att vi kommit in i september månad kändes kvällen augustivarm
när vi sent omsider tog oss hemåt.
Referentteamet

Det finns gamla traditioner och så
finns det nya som så kan komma
att räknas in bland de gamla. En
sådan ny tradition är vår kräftskiva
som nu avåts för andra året.
Med tanke på den höga stämning
och mysiga samvaro som rådde
under kvällen, lär det bli en segliChristina Fellhammar, Nicklas Sandberg och
vad tradition. Naturligtvis fanns det
Mia Svärd väntar på att få hugga in.
de bästa av kräftor på borden. 25
kilo av den goda Hjälmarekräftan
hade införskaffats och även ett
par kilo räkor för de som föredrog
dessa miniorer.
Även Albert Engströms bevingade
ord, Kräftor kräva dessa drycker,
hade anammats. Till detta kan läggas bl a Västerbottenpaj samt kaffe
och kaka.
Naturligtvis sjöngs det snapsvisor
både från förtryckta sångblad men
också spontana sånginsatser från Lv Jörgen Blom fyllde kräftfaten och broder Jörgen
bröder som under kvällens lopp
Karlsson såg till att de kom ut på borden.
lossade på tungors band.
Broder Åke Jansson bidrog med den rutiga katten, men också med en limerick som kanske retar upp våra gotländska bröder.
Det var en man ifrån Slite
som inte visset vad sprit e
Men på 50-årsda´n
drack han lättöl den fan
och dog, för han tålde så lite.
De runt fyrtio deltagande bröderna och systrarna kunde konstatera att årets
kräftskiva hade varit mycket lyckad.
Bo Asp, text och foto

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

BRÖDER
SKRIBENTER!

Skriv referatet i 12p i neutralt
dokument, utan indrag och egen layout.
Bildtexter sist i dokumentet och glöm
inte korrekturläsningen!

CD-skivan finns hos Din loge och blir
Din för en hundralapp!
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LANDET RUNT
2 Stella Polaris, Trelleborg
Logen startade upp terminen den 3 september. Kul att se ämbetsmännen i
deras utövande och ge oss andra ett stilfullt möte. I efterlogen vankades det
kräftskiva och vi var 53 bröder närvarande.
Den 17 september var det veteranafton och vi hade besök av en jubelveteran broder Anders Rasmusson. Det är glädjande att ta del av dessa kunskaper som våra äldre bröder. Ytterligare 16 veteranbröder hade anammat kallelsen. Från vår dotterloge Selene, som vi hade ett gemensamt möte med,
kom det ytterligare en veteranbroder.
Vår ÄÄ var på resa och ersattes av MÄ Ulf Ingvarsson
som passade på att dela ut närvarotecken till följande
bröder: Knut Nilsson för 600 möten, Helge Olsson
400 möten, Kjell-Åke Karlstedt, Sven Olsson, Holger
Sverin samt Sven Svensson för 300 möten, för 200
möten Kenneth Eneroth, Ulf Ingvarsson och för 100
möten bröderna Kjell Nilsson, Sven-Ingvar Hallgren
och Jan Fridsten. Dessutom fick Sven Svennson tillsammans med undertecknad mottaga fadertecknet.
I efterlogen besöktes vi av fotbollstränaren Tom Prahl
som berättade om ”Nedslag - 40 år med bollen i
centrum”. Han berättade om minnen och skrönor
från sin tid som tränare och koncentrerade sig på
tiden i TFF och MFF. Ett föredrag som tilltalade de
flesta.

Ett stort antal bröder samlades för att få en guidad tur, av broder Bernt
Gudmundsson, genom Ljungby Arena där Troja i vinter ska återta platsen i
allsvenskan. Arenan kommer att bli ett lyft för hela kommunen.
71 bröder hade samlats till säsongens första möte och stämningen var hög
från start efter det långa sommaruppehållet. ÄÄ Dennis Byrskog gladdes åt
det stora antalet bröder som anslutit till kvällens möte.
Under mötet i Lunden hölls parentation för broder Alf Blomqvist som lämnat oss under sensommaren. Broder Alf lade ner ett stort arbete när vår
Druidgård renoverades.
I efterlogen bjöds det som vanlig på god mat och dryck, sången saknades ej
och vår Lv Matz Nilsson rimmade glatt.
Kaffe och avec med trevligt umgänge avslutade kvällen.
Vid pennan Hans Moberg

Eu Reception18 september
55 bröder samlades denna fredagskväll uppklädda i högtidsdräkt för att vara med
om traditionsenlig och högtidlig reception, när sex nya bröder valdes in i logen
Wirdar. Det var inte bara reception utan också utdelning av Veterantecknen, som
tilldelades Knud Skalshöj Hansen och Lars Steen för 25 års logearbete. Ytterligare
en utmärkelse delades ut och det var Stjärntecken till vår ÄÄ Dennis Byrskog.
Utmärkelserna delades ut av SÄÄ Per Larsen från Storlogen Östanland.
Efter denna högtidliga reception och utdelning av utmärkelser fortsatte
mötet med att broder Jan-Inge Roubert informerade om att logen vann
Östan-landsmästerskapet i golf, eftersom det var sista gången så stannar vandringspriset hos oss.

PALMFESTIVALEN den 28-29 augusti

Palmfestivalen hålls alltid sista fredagen och lördagen i augusti. För femte
året i rad medverkade vi med ett informationsbord. Mycket folk passerade
förbi i år, tackvare att Svedala Manskör fanns vid sidan om oss. Kören drar
mycket folk. De serverades Camembert med hjortronsylt och de passade
också på att bjuda på sin skönsång.
Många stannade till för att få information om vår Orden. Resultatet blev att
vi får 18 intresserade till vår informationsträff. Förutom de potentiella bröderna dök det upp bröder från många av våra skånska loger. Mycket trevligt.
Vid pennan Holger Sverin, foto Jan Fridsten

8 Wirdar Ljungby

Eu-mötet den 2 september

Recipienderna Anders Lindholm, Börje Johansson,
Lars Magnusson, Tomas Winninge, Carl Johansson, Emil Lydén

Mötet avslutades ritualenligt och vår
Org Nils-Göran Jonasson spelade ”Den
första gång jag såg dig” som en hyllning
till våra nya bröder.
I efterlogen höll broder Rolf Larsson talet
till fosterlandet, ÄÄ Dennis Byrskog talade till recipienderna, som besvarades av
broder Börje Johansson. Veteranernas tal
Veteranerna
Knud Skalshöj Hansen och Lars Steen hölls av broder Lars Steen som berättade
om sin morfar som var med när Wirdar
startades 1920, ett mycket uppskattat tal. SÄÄ Per Larsen tackade för maten och
den goda samvaron som alltid finns i logen.
Kvällen avslutades med att Lv Matz Nilsson bjöd ner bröderna en våning där
det serverades kaffe med avec.
Vid pennan och bakom kameran Jan-Inge Roubert

15

Svensk Druid-Tidning

Nr 8 oktober 2015

18 Logen Cynthus,Ulricehamn
Eubatmöte den 10 september

ÄÄ Christer Ström hälsade 54 bröder välkomna till höstens första möte och
konstaterade att trots en regnig sommar så var de flesta av bröderna solbrända.
Höstens möten startade några veckor senare än brukligt, detta p g a ombyggnad av köket i vår logelokal. En ombyggand som var väbehövlig då det
har varit i bruk sedan logelokalen togs i bruk för 24 år sedan.
Nu har vi fått ett mycket mordernt och praktiskt kök som säkert inte minst
våra krögare och logevärdar kommer att uppskatta. Det är inte bara köket
som blivit modernt nu kan vi även ”swisha” pengar när vi betalar.
ÄÄ pålyste om att den 24 oktober är det SL möte i Karlstad. Broder Gustav
Örn inbjöd till Cynthusmästerskap i lerduveskytte, det kommer säkert att
bli en spännade tävling då vi har många ”krutgubbar” i vår loge.
Broder J-E Sprigg meddelade att det finns platser kvar hos bad och motionsgruppen Doppingarna som startar sin säsong, lördagar, 07.45 är tiden som
gäller, som vanligt efter motionen så fikar man och löser världsproblem.
MÄ jobbar på en enkät som skall gå ut till alla bröder där man får möjlighet
att komma med tankar och idéer om hur vi kan jobba i framtiden för att
göra våra logekvällar än mer uppskattade.
När vi efter mötet trädde in i efterlogen så möttes vi av mycket fint dukade bord
med fat fyllda med härligt röda kräftor, en stor eloge till dukningsgänget som
troget ställer upp. MÄ kallade fram bröderna J-E Sprigg och Lars-Åke Alterby som
under sommaren jubilerat, och fick mottaga hurrarop, sång samt folkets jubel.
Arbetsutkott hälsade välkommen till bords och bröderna lät sig väl smaka av
västerbottenspaj och potatisallad innan man ivrigt tog sig an de välsmakande
kräftorna, AU serverade med van hand de tillhörande och stärkande dryckerna.
Det var som vanligt lika roligt att efter sommaruppehållet att få ta del av
den broderliga och gemytliga stämningen i efterlogen.
LOA

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.

19 Logen Stonehenge, Hässleholm
Den 25 september var det den årliga Druidgradgivningen Logen Stonehenge
med närvaro av 36 bröder. Det var fem Bardbröder som skulle recipiera i
Druidgraden.
Kvällen började i förlogen där stämningen var lite extra hög med tanke på
vilken kväll det var. Förväntansfulla Druidrecipiender fick många lyckönskningar av övriga bröder. De fick en bra genomgång av Beredande Broder
Thomas Hansson. Bröderna som recipierade var Lennart Nordgren, Stefan
Selander, Johan Persson, Lasse Forsén och Mikael Nilsson.

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.
VÄLKOMMEN ATT
HÖRA AV DIG!

Efter en mycket fin ceremoni bjöds vi på en fantastisk brödrarmåltid.
Middagen avslutades med kaffe, kaka och avec.
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ÄÄ Jan Andersson höll ett tal till de nya druiderna, där han talade om för dem
att de nu hade kommit halvvägs på sin druidiska vandring och att de nu är valbara som ämbetsmän. Talet från de nyblivna druiderna kom från broder Lasse
Forsén som tackade för en mycket fin ceremoni och hoppades att alla skulle
fortsätta sin druidiska vandring. Talet till logen höll broder Johnny Nilsson som
filosoferade över logen och dess broderlighet. Talet till fosterlandet hölls av broder Peter Lundh, som även höll ett tal till ÄÄ Jan Andersson, som dagen till ära
hade födelsedag. ÄÄ Jan Andersson avslutade middagen och bjöd alla bröder en
trappa ner till efterlogen.
Ett stort tack till alla bröder som förgyllde denna kväll med glädje och gemenskap.
Vid pennan Mikael Björklund

En delikat 3-rätters måltid serverades av Logevärd och medhjälpare och vi
fick även upplästa de tal som tillhör kvällens festlighet.
Text. Johan Thunqvist Foto Peter Löwmo

21 Logen Wales, Malmö

Bardating med GG den 25 september
Fredagen den 25 september hade logen Wales den stora glädjen att få organisera Bardgradgivning för fyra av våra fem Malmöloger.
Åtta förväntansfulla bröder skulle välkomnas i Bardgraden; från logen
Wales Stefan Nilsson, Jonas Olsson och Gert-Ove Kretz, från logen Vasa
Jan Bolejko, Anders Lundquist och Håkan Lomryd, från logen Hesperus
Thomas Persson och från logen Ad Astra Nils Holmberg.

29 Logen Fingal, Hörby
Eu-möte den 8 september med 47 närvarande bröder. ÄÄ Christer Lindblad
inledde med de bröder som ”nollade” denna kväll: Christer Persson 10 möten, Hans Löfquist, Magnus Åkesson och Per Åkesson 20, Henrik Nellestrand
och Curt Wells 40, Rikard Fondell 50, Håkan Emmertz 130, Rolf Persson140,
Conny Ekström 150, Björn Åvik 180 samt Per Persson 440.
Parentation hölls för broder Lennart Svensson som avled den 11 maj 2015.
Broder Lennart var vår äldste broder och gick med i logen den 22 oktober
1955, 2005 erhöll han Jubelveterantecknet.
Logens kulturstipendiat Mikael Bengtsson
berättade och underhåll oss på sin från USA
importerade marimba och visade sin fantastiska förmåga att spela på instrumentet.
Skickligheten har han bl.a. uppnått genom sju års studier på Musikhögskolan i
Malmö samt ungefär sex timmars daglig
övning. Fingalbröderna fick bl.a. njuta
av hans framförande av Eric Sammuts
”Four Rotations” samt Evelyn Glennies ”A
little prayer”. ÄÄ Christer Lindblad tackade
Mikael Bengtsson för den fina presentationen och önskade honom lycka till i framtiden.
ÄÄ passade slutligen på att tacka broder Håkan Emmertz för att han fått
en ny matta på plats i matsalen samt Lv och medlemmar i Fu för det alltid
eminenta arbete de lägger ner.
Kvällens Grytslant inbringade 1200 kr och denna summa går till
Cykelinsamlingen 23 dagar syd för prostatacancerforskningen.
Text/Foto Christer Nilsson/Gert Nilsson

Efter en högtidlig ceremoni var det så dags att under lättsamma former ta
plats i matsalen, där det serverades en god matkombination som uppskattades av de flesta bröderna.
Under måltiden fick vi höra MÄ Bo af Winklerfelt hålla talet till fosterlandet
innan det blev dags för ÄÄ Peter Jinert att bryta taffeln för en välförtjänt
bensträckare innan kaffet skulle serveras.
Helt traditionsenligt hälsade ÄÄ de nya Barderna välkomna i sin nya grad
och hoppades att de skulle finna sig väl tillrätta. Nyblivna Barden Stefan
Nilsson framförde recipiendernas tack för den högtidliga och stämningsfulla
ceremonin. ÄÄ fick denna afton också möjlighet att dela ut blommor och
diplom till Walesbröderna Christer Hagström och Bo af Winklerfelt, detta
med anledning av att de båda herrarna fyllt 70 år.
Innan aftonen började lida mot sitt slut tackade SOÄ Lars Grefmar för
maten och för den väl genomförda ceremoni alla inblandade bidragit till.
Vid midnatt skildes vi i sann EFE
Ulf Jensen

37 Logen Hesperus, Malmö
Eubatmöte den 22 september

Fyrtiofyra bröder anlände till mötet varav åtta från logen Halör. Under mötet
överlämnade logen Halörs ÄÄ Zviko Korecíc ett insättningsbevis på medel till
stipendiefonden istället för de traditionella blomstren.
Efter mötet bjöd Lv Torbjörn Andersson in till efterlogen, som i dag serverade
förutom aptitretaren kokt kalv med dillsås. Efter det kaffet med kaka. Drycker
till måltiden, som kan sägas vara stämnings höjande och avec till kaffet medförde att stämningen påverkades markant och utlöste ett sorl, som kan betecknas som god stämning bröder i mellan och förbrödring mellan våra loger.
Åter igen hade vi två nya gäster, som skall lära känna bröderna och den

27 Logen Neptunus, Linköping
Den 22:a september samlades vi frackklädda för att ta emot fyra nya
bröder till vår loge. Efter Eubatmötet följde traditionsenlig reception där
från vänster Christer Gustavsson, Reino Ovesson, Per Oddman och Lars
Lindholm eskorterades in i Lunden och välkomnades in i logen.
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omgivning, som vi upplever var fjortonde dag höst och vår. Vi hoppas naturligtvis att vi skall kunna ballotera och recipiera våra gäster till nya bröder.
Ytterligare adepter finns i ”filen” för inträde i vår loge. Vi ser ljust på framtiden och räknar med att växa ytterligare fram till våren.
Dagens möte var givande och stimulerande med samvaro med våra Halör
bröder. Kvällen led mot avslutningen och för många väntar arbete nästa dag.
Text; Tord

56 Logen Camulus, Skövde
Eubatmöte 14 september 2015

Teminen hade ju egentligen startat den 17 augusti med ett utemöte vid
Skövde soldathem. Nu var det dags för höstens första innemöte. Redan på
förlogen präglades stämningen av återseendets glädje och den nöjdsamhet
kännetecknar bröder som inte setts på ett bra tag.
Mötets, tillfällige, ÄÄ Leif Forsell hälsade 46 bröder välkomna till kvällens möte.
Broder Rolf Ericsson erhöll diplom och gåva med anledning av att han nyligen
firat sin 70- årsdag. Lika så erhöll broder Ulf Andersson också gåva och ett diplom som intygar att han uppnått 50 års åldern. Vår Org Jonas Ericsson spelade
för dessa och övriga; This is my life av och med den danska gruppen Gasoline.
Under den följande brödramåltiden intogs en synnerligen välsmakande
laxanrättning. Den i kväll tillfällige MÄ Jan-Olof Svärd kåserade utförligt
om den amerikanske vetenskapsmannen, diplomaten och självständighetsbeivraren Benjamin Franklin. Broder Peter Stafverfeldt utbringade
en ”Irlänsk skål” som församlingen genast anammade.
Den formella kvällen avslutades med att ÄÄ Forsell tackade för det rikliga
deltagandet och en uppmaning att stödja Stipendiefonden följdes av ett trefaldigt druidiskt leve. Slutligen uppstämde brödraskaran nationalsången
som denna kväll säkert hördes långt ut på gatan.
Ulf Sahlén

48 Logen Lir, Varberg
En skön varm höstkväll hade 23 bröder samlats, för vårt första möte efter
sommaruppehållet. Det låg en viss förväntan i luften, då det väntades reception. Många som inte setts på ganska länge umgicks glatt innan tiden
var inne för öppnandet av mötet.
ÄÄ Lars-Anders Kvint med nästan
hela ordinarie ämbetsmannakår
var redo. Receptionen företogs
enligt gammalt druidisk sed, och
den sökande Martin Martini,
blev ny eubatbroder i vår krets
inom Druid-Orden.
Efter avslutat möte samlades
bröderna för att gratulera och
välkomna vår nya broder. Måltiden var efterlängtad och delikat. ÄÄ höll tal till
recipienden och uppmanade honom speciellt att försöka vara en flitig besökare. Detta för att snabbare komma in i våra rutiner, samt för att lära
känna bröderna bättre.
Broder Martin höll sitt tal och tackade för kvällens upplevelse.
Martin Martini är 50 år och sen knappt ett år inflyttad från Halmstad. Han
arbetar som assistent inom kustbevakningen. Detta innebär jobb inom
stora delar av riket, och även tjänstgöring utomlands.
Efter avslutad måltid så lämnade bröderna för färd hemåt, säkert både mätta
och glada. Nu har vi ju en ny broder att lära känna och broderligt ta hand om.
Författat av Skrivaren.

59 Logen Eos, Skellefteå

Druidstämma med GG 25 september
Efter det att ämbetsmännen under högtidliga former tågat in i Lunden och intagits sina platser tågade fyra förväntansfulla Barder; Alf Lindén, Hans-Göran
Trammer, Lennart Sjögren samt Lars-Erik Burman in för att upphöjas till
Druider. Tj OÄ Arne Olsson, som för kvällen hade ersatt ÄÄ som var bortrest,
genomförde den rituella delen till full belåtenhet.

l

55 Logen Thesevs, Linköping
Eubatmöte med reception

Det var det andra mötet för hösten och efter den rituella inledningen kunde
ÄÄ Patrik Svensson M Thomas Watsfeldt att meddela att logen var beredd för
reception. Ämbetsmännen hade planerat för sju recipiender, men av olika anledningar hade tre av dem lämnat återbud och återkommer i stället till vårens
reception. Efter det att BB arbetat sig in i Lunden, ledsagades de sökande Peter
Qvarford, Petri Falk, Fredrik Bergsbo och Otto Strid in i Lunden och invigdes på
ett som vanligt högtidligt och rituellt sätt som bröder i logen.
Vi har ju blivit bortskämda med att bankettsalen är festligt dukad och att
vi bjuds på högklassigt tillagade rätter, med skogen som tema. Vi blev som
vanligt bortskämnda även denna kväll.
De traditionella talen hölls av, OÄ Conny Carlsson och OÄ Torbjörn Johansson.
ÄÄ Patrik Svensson, talade till recipienderna och välkomnade dem ytterligare en
gång, varefter nyblivne Eu Fredrik Bergsbo tackade för den högtidliga invigningen.
Slutligen tackade SOÄ Åke Mattfolk för den mycket goda maten och som
rutinerna påbjuder fick logevärdarna med medhjälpare en hjärtlig kram.
CGS

BRÖDER
SKRIBENTER!

Efter mötet samlades bröderna nere i matsalen där det väntades en god tre
rätters meny. Under måltiden hölls tal dels till fosterlandet dels välkomnades och skålades det för det nya Druiderna av tj OÄ.
Som vanligt blev det en mycket trevlig kväll med olika diskussioner och nya
tankar om hur vi bland annat skulle fortsätta att driva logearbetet framåt.
Efter en sen kväll skildes bröderna åt i E F E.
Vid pennan, Tommy Janzén

Skriv referatet i 12p i neutralt dokument, utan indrag och egen
layout. Börja med logens nummer och namn - se ovan. Bildtexter
sist i dokumentet och glöm inte korrekturläsningen!
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63 Logen Aquila, Karlstad

70 Logen Manannán, Falkenberg

OÄ-möte, B-ting och Eu-möte

Eu-möte med GG och teckenutdelning

Den 10 september inledde Aquila
hösten med ett OÄ-möte, där det
diskuterades budget för 2016 och
ny ämbetsmannakår och utskott för
perioden 2016-18.
OÄ-mötet följdes av Bardating och
avslutades med Eubatmöte. 43 bröder
hade infunnit sig i Lunden och traditionsenligt vid höstupptakten serverades
ärtsoppa med punsch.
Efterlogens tema denna kväll var:

Det var förberett för en högtidlig kväll, den 16 september. Bröder från Excalibur, Lir
och Manannán hade samlats för att inviga bröderna Sven Karlsson, Manannán
och Hans Carnefjord, Excalibur i vår gemenskap.
ÄÄ Björn Lundberg vände sig
till recipienderna och hälsade dem välkomna till kretsen av Eubater och uttryckte
sin förhoppning att våra nya
Eubaterna blir flitiga besökare i sina respektive loger.
ÄÄ Lars Forsman, Excalibur,
framförde sin uppskattning
till logen Manannán för
att man beretts tillfälle att
inviga en ny broder vid kvällens möte.
När möte gick mot den avslutande delen påbjöd ÄÄ Björn
Lundberg att M måtte hämta
in de väntande ämbetsmännen från SL Västanland för
utdelning av Veterantecken
till ROÄ Jan Winroth och
Stjärntecken till OÄ Lars
Anebreid. Efter utfört uppdrag tog SL-ämbetsmän plats
i Lunden under avslutningen
av ett minnesvärt Eubatmöte.
Sittande: Lars Anebreid, Stjärntecken, Jan Winroth, ÄÄ Björn Lundberg tackade
Veterantecken och bakom dessa OÄ Bo Oskarsson, SL-ämbetsmännen för väl geSOÄ Håkan Ekman och SSkr Lasse Nilsson
nomförda teckenutdelningar
och gratulerade även teckenmottagarna Jan Winroth och Lars Anebreid.
Under brödramåltiden höll Skr Christer Torstensson talet till fosterlandet och
därefter höll nyvordne Eubatbrodern Hans Carnefjord recipiendernas tack.
Det blev en lång logekväll efter gediget arbete och trivsam samvaro under
brödramåltiden där gästande bröder så småningom valde att inleda en
längre resa hemåt i höstnatten.
Noterat av Kent Olsson

”Swish och Netbank via dosan i baren”.
Bröderna Bosse Lundberg till vänster och Jan Brånestrand informerade
om hur cyberspace kan ta hand om alla våra logebetalningar.
Text och foto: Ulf Widén

Logen 64 Idris, Strängnäs

D-stämma med reception den 2 september
ÄÄ Håkan Askelöv hälsade de 28 högtidsklädda druiderna välkomna och
hoppades att alla haft en behaglig och avkopplande sommar. Han hoppades också att vi skulle få en trevlig och gemytlig kväll tillsammans, då
ämbetsmännen skulle upphöja tre barder till druider.
Ämbetsmännen genomförde gradgivningen
mycket värdigt och de
nya druiderna Lars-Åke
Lagerstedt, Thomas
Burman och Peter
Ruschkowski undervisades
på ett ritualmässigt sätt.
Efter måltiden förrättade
broder Ulf Tengbrand dragning på kvällens lotteri med
sin speciella, muntra prägel.
En av vinnarna var nyblivne Druiden Peter Ruschkowski, som också tog
tillfället i akt att tacka bröderna för en fin och väl genomförd gradgivning.
Vi fick alla uppleva en fin och högtidlig upphöjning av de nya bröderna.
Text: Roger Lindström. Foto: Leif Schütz

78 Logen Avalon,Älmhult
Eubatmöte 3 september

Det var ett tag sedan sist, men nu är vi igång igen. En ny termin och massor
med gemenskap framför oss. Femtiosex bröder var med vid denna höststart och samtliga verkade ivriga att få sätta igång igen.
ÄÄ Tommy Almkvist gick ut hårt som vanligt och gladde oss med en dikt
ur den klassiska Eddan. Passande nog handlade den om vårt behov och
vår glädje av maltdrycker. Han hälsade oss alla välkomna och vände sig
speciellt till broder Ulf Andersson och hans återkomst efter en ofrivillig
frånvaro på hela två möten under våren.
Två veteraner hade ryckt in som vikarier; Christer Blomqvist som Iv och Olle
Ring som Yv. TjOÄ gav oss namnen på sex nya kandidater för inval i vår Loge.
Kandidaterna kommer att inbjudas till sedvanligt informationsmöte inom kort.

68 Logen Cernunnos, Höganäs
D-stämma och Eu-möte 8 september

20 Bröder samlades till höstens första möte. ÄÄ Micael Landelius kunde
balotera in en ny medlem nämligen Henrik Hennings.
I efterlogen meddelade ÄÄ sökande broder att han var välkommen i vår
gemenskap. Efter en god måltid överlämnades blommor till bröderna
Jonny Pettersson som under sommaren fyllt 70år och Gert-Ove Johansson
som fyllt 60 år. Bröderna skildes åt i EFE efter en givande Logkväll.
Kaj Jönsson.
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Som tidigare framgått har två tappra Druider cyklat genom hela vårt avlånga
land i och för en insamling till prostatacancerforskningen. Logen Avalon bidrog
med 2 000:- och denna summa överlämnades till cyklisterna när de passerade
Älmhult i juni månad. Tackbrev hade anlänt och föredrogs av ÄÄ. Denne fortsatte på det aktuella temat prostatacancerforskning och informerade om att
bröderna, vid en gåva på Kr 100 till fonden, erhåller en CD-skiva med attraktivt
musikinnehåll. Ett erbjudande man inte kan tacka nej till…
TjOÄ Jan Isaksson påminde om att ny ämbetsmannakår kommer att bli
aktuell under vårterminen, och såg fram emot att bröder med ambitioner
att jobba med detta hörde av sig till honom under hösten.
ÄÄ framförde ett tack till bröderna Göran Sjökvist och Lars-Göran Pettersson som försett Lunden med en minnesplatta avsedd för kommande
namn på brustna länkar. Under kvällens måltid hyllades även bröderna
Göran Dahlquist, Roland Bengtsson och Inge Ståhl för de nya fina sånghäftena, vilka gav nytt liv åt våra snapsackompanjemang.
Kvällens ideella programpunkt handlade om öl, och hur man framställer
denna ädla dryck hemma under fullt
lagliga förhållanden. Broder Alexander
Bråhammar, numera nästan till oigenkännlighet nyrakad, idkar denna hobby
och är helt självförsörjande när det gäller
maltdrycker. Alexander berättade och
visade informativa bilder om hur han
framställer sin öl.
ÄÄ tackade broder bryggmästare Alexander för ett mycket trevligt och informativt ideellt inslag.

Årets
CD!

Perfekt till presumtiva
bröder och som information
om vår Orden då vår
informationsbroschyr följer
med i miniformat.
CD-skivan finns
hos Din loge och blir
Din för en hundralapp
och Du stödjer
prostatacancerforskningen

Jubilarerna Thomas Johansson, Matthias Wikman, Jan Isaksson
och Erland Gummesson uppvaktade av ÄÄ Tommy Almkvist

Under kvällens måltid fick vi, utöver grillade godsaker, även deltaga i en
mängd hyllningar. Födelsedagar har duggat tätt under sommaruppehållet
och en 30-åring: Thomas Johansson, en 40-åring: Matthias Wikman, en
60-åring: Jan Isaksson samt en 70-åring: Erland Gummesson fick mottaga
var sin flaska av vårt ädla Avalonvin att hemföra med stolthet.
Som om inte detta var nog visade det sig att broder Stig-Arne Bengtsson nu
var uppe i 100 möten och belönades med därför avsedd kavajnål. Värre
ändå var broder Jan Isaksson som nu passerat hela 200 möten och även
han blev dekorerad av ÄÄ Tommy Almkvist.
Alf Carlsson

Bröder företagare!
Hur många vet vilka varor
eller tjänster Du har att erbjuda
bröderna?

Annonsera i Svensk Druid-Tidning
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I stället för
blommor
druid-orden
med anledning av vårt besök
har vi överlämnat ett bidrag till

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

Logen Belenos
ää

DRUID-ORDEN
SÖKER KANSLIST!

Kansliet finns på Västergatan 3
i centrala Malmö.

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

Arbetet består av sedvanligt, löpande kontorsarbeten såsom fakturering, månadsrapporter
samt att handha Ordens nätmatrikel. Orden
använder Wisma bokföringssystem

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

skr

under riksstorlogens
överinseende

Detta innebär att erfarenhet av administrativa
uppgifter samt vana från de vanligaste Microsoftprogrammen är nödvändigt.

druid-orden

Befattningen bygger på god servicekänsla och
erbjuder ett stort kontaktnät och eget ansvar.

Till minnet av
Broder
Sven Svensson
har en penninggåva överlämnats till

Druid-Ordens
Stipendiefond

Kansliets öppettider är idag
tisdag - torsdag 8.00 - 16.00
Lön efter överenskommelse.

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

Göran Lundgren
RSskr

under riksstorlogens
överinseende

vila i frid

under riksstorlogens
överinseende

Vår nuvarande kanslist, ROÄ Göran Lundgren,
slutar sin tjänst senast 2017-08-01.

Stipendiefondens
hyllningsadresser

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.

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

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

Välkomna till

Carlgren´s Herr

FRACK 1.795:-

Komplett med alla tillbehör

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

2.450:-/2.550:-
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Det syns väl att Du tillhör Orden?
Vi har ett direktiv på att vi ska marknadsföra vår Orden.
Vad är inte bättre än att bära druidnålen
så den syns och väcker frågor.
Det är vi själva som 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.

VÄLKOMNA I BRÖDRASKAPET
Logen Aquila, Karlstad

Logen Minera Ferrorum, Gällivare

Eu 15 09 26
Andreas Nilsson
Solviksgatan 18, 653 42 Karlstad

Eu 15 09 16
Sven Karlsson
Hansabo 232, Vessigebro

Eu 15 09 22
Ulf Daniel Söderberg
Kuskvägen 32, 982 38 Gällivare, 585 62 Linghem
Ulf Erling Karlsson
Lasarettsgatan 14, 982 23 Gällivare
Stefan Hägerfjäll
Ortdrivarvägen 16, 982 38 Gällivare
Karl Jerry
Rovkielavägen 4, 98041 Hakkas
Kurt Roger Älgamo
Myrgatan 26, Koskullskulle
Christian Älgamo
Opalvägen 16, Koskullskulle

Logen Mimer, Malmö

Logen Neptunus, Linköping

Logen Lir, Varberg

Eu 15 09 11
Martin Martini
Drottninggatan 2 B, 432 45 Varberg

Logen Manannán, Falkenberg

Eu 15 09 23
Ulf Robert Andersson
Lindgatan 4 A, 214 48 Malmö
Paul Liljenström
Oxievångsvägen 480, 238 39 Oxie
Anders Olsson
Limhamnsvägen 18 A, 217 59 Malmö
Håkan Wallander
Bärnstensgatan 7, 246 34 Löddeköpinge

Eu 15 09 22
Lars Lindholm
Vårdsbergs Prästgård, 585 92 Linköping
Per Oddman
Nordanvindsvägen 3, 582 72 Linköping
Christer Gustavsson
Järnvägsgatan 2 A, 582 22 Linköping



Logen Thesevs, Linköping

Eu 15 09 15
Peter Qvarford
Örtomta Hageby Mellangård, 585 62 Linghem
Fredrik Bergsbo
Hammarkindsgatan 4, 582 45 Linköping
Petri Falk
Olstorpsgatan 10, 587 31 Linköping
Otto Strid
Björkliden 55, 586 65 Linköping

behöver Ditt bidrag!

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

Eu 15 02 19
Robin Magnusson
Nygatan 109, 602 34 Norrköping
Richard Földhazi
S:t Persgatan 148 E, 602 30 Norrköping

Stipendiefonden

Försäljning och uthyrning av
Nya och begagnade truckar

I samarbete med:

Logen Pallas Norrköping


Butängsgatan 10 E
610 12 Norrköping
Tfn: 011-339084
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VI GRATULERAR
novembers födelsedagar

93 år

Avalon, Gunnar Ihrén, 7 nov

50 år

60 år

40 år
Wirdar, Jerker Hagfoss, 1 nov
Kronos, Markus Häkkinen, 7 nov
Guta, Jimmy Hamstedt, 12 nov
Taliesin, Daniel Karlsson, 14 nov

Alir, Max Höglund, 4 nov
Ogmion, Sven Westerlund, 11 nov
Nennius, Stefan Wuolo, 13 nov
Aquila, Göran Berg, 16 nov
Stella Polaris, Ingvar Nordesparr, 29 nov
Guta, Christer Karlström, 30 nov

90 år

Morvin, Paul Nyberg, 26 nov

85 år

Arosia, Arne Larsson, 11 nov
Nemeton, Bertil Nilsson, 18 nov
Sefir, Arne Grönemo, 21 nov

80 år

Ad Astra, Bosse Nilsson, 30 nov

75 år

70 år

Minera Ferrorum, Sven-Erik Lindqvist, 5 nov
Sefir, Arne Pettersson, 7 nov
Stella Polaris, Lars-Erik Larsson, 10 nov
Thesevs, Nils-Erik Eriksson, 10 nov
Belenos, Sten Lindgren, 16 nov
Arcturus, Roger Carlsson, 19 nov
Thesevs, Björn Gustafsson, 26 nov
Cynthus, Conny Mattsson, 26 nov
Thesevs, Gunnar Feldt, 27 nov
Halör, Göran Hirdbo, 28 nov

Rigel, Kjell Fjellström, 6 nov
Merkur, Anders Eriksson, 7 nov
Rigel, Tommy Lindberg, 13 nov
Alir, Lars Kjellgren, 14 nov
Avalon, Lars-Erik Nilsson, 16 nov
Stella Polaris, Lars Magnusson, 16 nov
Dair, Rurik Renstieerna, 18 nov
Fingal, Lars Strand, 18 nov
Neptunus, Johan Svensson, 19 nov
Grannos, Sören Rabb, 21 nov
Stonehenge, Lennart Persson, 25 nov
Triton, Peter Jonsson, 26 nov
Mimer, Rolf Augustsson, 28 nov

Ossian, Mikael Gustavsson, 2 nov
Ogmion, Mikael Hjärpsgård, 3 nov
Doru, Johan Andersson, 13 nov
Merlin, Johnny Storberg, 21 nov

30 år
Venus, Anders Norman, 25 nov

BRUSTNA LÄNKAR
Logen Capella, Linköping

OÄ-br Sven-Åke Wikström
Invigd i Orden den 6 februari 1997
Avliden den 4 september 2015
18 medlemsår

Logen Lir, Varberg

OÄ-br Rune Dahlin
Invigd i Orden den 17 februari 1977
Avliden den 21 september 2015
38 medlemsår

Logen Orion, Umeå

Logen Teutates, Halmstad

Logen Ossian, Olofsröm

Logen Vasa, Malmö

R-br Lennart Strandberg
Invigd i Orden den 24 januari 1986
Avliden den 23 augusti 2015
29 medlemsår
OÄ-br Yngve Nordström
Invigd i Orden den 28 september 1979
Avliden den 4 september 2015
36 medlemsår

OÄ-br Filip Nilsson
Invigd i Orden den 16 april 1964
B-br Kjell Larsson
Invigd i Orden den 13 november 1968 Avliden den 16 juli 2015
51 medlemsår
Avliden den 29 augusti 2015
47 medlemsår
Logen Pallas, Norrköping
R-br Roger Hansell
Logen Nemeton, Lund
Invigd i Orden den 3 november 1988
OÄ-br Bertil Nilsson
Avliden den 15 september 2015
Invigd i Orden den 16 mars 1983
27 medlemsår
Avliden den 25 augusti 2015
32 medlemsår

Logen Mimer, Malmö

OÄ-br Lennart Larsson
Invigd i Orden den 13 mars 1968
Avliden den 22 september 2015
47 medlemsår
ROÄ-br Berndt Wiberg
Invigd i Orden den 18 oktober 1967
Avliden den 31 juli 2015
48 medlemsår

OÄ-br Kjell Nilsson
Invigd i Orden den 26 februari 1981
Avliden den 11 september 2015
34 medlemsår

Logen Wales, Malmö

OÄ-br Stefan Lossien
Invigd i Orden den 30 oktober 1981
Avliden den 5 september 2015
34 medlemsår

23

Logen Wirdar, Ljungby

OÄ-br Alf Blomqvist
Invigd i Orden den 18 oktober 1975
Avliden den 13 augusti 2015
40 medlemsår

Om adressaten begärt eftersändning på grund av definitiv avflyttning
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

Välkommen till
den Personliga Begravningsbyrån.

JOUR
DYGNET
RUNT

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

Annonsera i Svensk Druid - Tidning • Det lönar sig!

B

POSTTIDNING

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
Telefon 040-30
mail@davidshallsbegravn
www.davidshallsbegravn

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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