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prostatacancerforskningen
fortsätter! Ditt bidrag behövs
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20:e RIKSMÄSTERSKAPET
I GOLF FÖR DRUIDER !
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Överskottet
går, som vanligt, oavkortat till
O
BProstatacancerforskningen
genom vår Stipendiefond

arrangeras på Orresta Golf & Konferens, Orresta den 26 augusti 2016

TÄVLINGEN
Kanonstart kl 09:00, slaggolf över 18 hål, Riksmästare blir den som har lägsta
bruttoscore.
Herrarna spelar i en klass och damerna spelar 18 hål Pb, long drive och närmast
hål för både damer och herrar. RSL Vandringspris till bästa 3 mannalag från samma
loge, laget behöver ej nomineras innan start.

PROGRAM
Torsdag 25 augusti
INSPEL
Kl 18:00 Grillbuffé

Inspel		
Grillbuffe		
Övernattning
			
Avgift tävling

Fredag 26 augusti
Kl 09:00 Kanonstart
Prisutdelning omedelbart efter slutfört spel.
300:- / person.
250:- / person exkl drycker.
545:-/person i dubbelrum natt inkl. frukost
• enkelrum tillägg 300:-.
500:- / inklusive greenfee.

Anmälningar till inspel, grillbuffé och boende: 0171 44 32 20 eller
						
info@orrestagolf.se
Anmälan till tävling: sigurd.lovmo@gmail.com eller 0705 316 100
		
ulf.tengbrand@telia.com eller 0702 68 03 02

Väl mött på Orresta Golf & Konferens.
Ulf Tengbrand och Sigurd Lövmo
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I huvudet
på en redaktör
Öka dina kunskaper,
hur svårt kan det vara?

Svensk
Druid-Tidning
SVENSKA DRUID-ORDEN
FGDO

Tänk om vi i malströmmen av allt som sker runt oss kunde samla
bara så pass mycket erfarenheter att det vore möjligt att smälta det
samlade och föra resultatet till våra kunskaper! Tänk så mycket klokare vi skulle bli! Tänk bara hur våra kunskaper skulle öka!
Kanske vi till och med skulle upptäcka att vi skulle leva upp till samtliga av de sju levnadsvisdomarna vi får oss till livs varje logemöte,
bara med denna reflektion. Det goda ska vi odla och sträva att upprepa och det som visat sig vara dåligt ska vi med alla medel försöka
undvika i framtiden.
För så är det! Ingen av de sju levnadsreglerna går stick i stäv med
någon annan av reglerna. Tvärtom! Beroende på vilken av de sju
man betraktar kan man utan vidare säga att alla övriga sex alltid
förutsätter den sjunde. Vilken harmonisk mix av ideal!
Vi lever i den bästa av världar! Det måste vi tro på tills den dag randas
då vi kan peka på en bättre värld. Alternativet är ju också att fortsätta
vår strävan att förbättra den värld vi har.
Vi skulle behöva fler Hans Rosling, flera moder Teresa och oändligt
många fler druider i vår värld, alla besjälade av lusten och viljan
att förändra allt till det bättre. Vad är enklast att ordna? Att klona
människor verkar för mycket science fiction och ”Tereserna” vinner
inte inträde i vår orden. Alltså borde det vara enklast att ordna fler
druider!
Tänk om samtliga druider ansträngde sig lite mer med att framstå
som ”det goda exemplet”! Vilken slagkraft det skulle få! Hur mycket
lättare det skulle kunna vara att rekrytera! Allt fler skulle leva enligt
Merlins regler och lika många fler skulle sträva efter att öka sina
kunskaper!
Alkemi och att förädla fram den svarta tulpanen har
visat sig vara mycket svårt, men här handlar det om
mycket enklare mål att förverkliga! All rekrytering
hittills har varit möjlig, en ökning skulle bara
vara graden svårare!
Svårare än så borde det inte vara!
Bertil Carlsson

Västergatan 3A • 211 21 Malmö
Tel 040 12 80 81
Bankgiro: 782-1911
Bank: Svenska Handelsbanken
Org.nr: 84 60 01-3454
E-post: kansliet@druidorden.org
Redaktionen:sdt@druidorden.org
Hemsida: www.druidorden.org
Ansvarig utgivare:
Dag Wikman
Hamnplan 2A lgh 1101 • 941 61 Piteå, Tel. 0911 20 09 21
E-post: rsaa@druidorden.org
Redaktion:
Göran Lindgren
Särslövsvägen 31 • 212 91 Malmö, Mobil: 073 987 55 63
E-post: sdt@druidorden.org
Kari Aarnivaara
Tillinge Hovdesta • 745 94 Enköping, Tel. 0171 364 82
Mobil: 0708 11 02 39
E-post: kari.aarnivaara@telia.com
Bertil Carlsson
Spinettstråket 1 G • 903 53 Umeå, 090 12 64 80
Mobil: 0703 94 89 05
E-post: orionbertil@live.se
Caj Söderberg
Box 2101 • 750 02 Uppsala, Tel 018 10 60 05
Mobil: 0705 70 60 05
E-post: caj@accurat.se
Annonsansvarig - samt layout & original:
Göran Lindgren
Särslövsvägen 31 • 212 91 Malmö
Mobil 073 987 55 63
E-post: g.k.lindgren@telia.com • sdt@druidorden.org
Adressändringar
Adressändringar m.m. skickas till Ordens Kansli
Prenumeration inom Sverige: 100:-/år
Prenumeration utom Sverige: 400:-/år
Tryckeri: Jomagp, Ljungby
Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insända manus.
Nummer 5 utkommer omkring den 15 juni
• manusstopp den 15 maj
Nummer 6 utkommer den 22 augusti
• manusstopp den 25 juli

Upplaga 5.200
ISSN: 1650-8815
Bertil Carlsson
Tel 090 12 64 80
orionbertil@live.se

3

Svensk Druid-Tidning

Nr 4 april 2016

SL Bardalands vårmöte 2016
Närmare 100 druidbröder övervarade vårmöte som avhölls i logen Henry Hurles tillfälliga lokaler i Karlbergsskolan. De flesta bröderna kom från logerna inom Bardaland, men
bröder från Orion, Neptunus, Capella samt RSSkm Lars Kardfall hedrade med sin närvaro.

OÄ-församling
Vårmötet inleddes med att SÄÄ Lennart Landin hälsade välkommen med dikten ”Ingen
är ensam” av Bo Setterlind. Sju recipiender ledsagades in i Lunden för att under högtidliga former motta sin nya ordensgrad. Stilfullt och högtidligt genomfördes ritualen.
SSkm Leif Andersson hälsade de nya OÄarna välkomna: Låt graden ej bli ett slut på
sökandet. Ett hängivet och uppoffrande arbete väntar. Var ett föredöme och arbeta
för logens utbredning. Nu kan ni också väljas till alla poster inom logen.
Tacktal hölls av OÄ Gustaf Björck: Vi sju som idag fått OÄ-graden tackar så mycket
för detta och vi skall fortsätta vår vandring.

Ringgradsmöte
Efter lunch hälsade SÄÄ Lennart Landin välkommen med en dikt av Bo Setterlind. Fyra bröder hade kallats till denna högtidlighet. Som vanligt blev det en ritual fylld av värme och stil.
Till de nya ringbröderna talade SOÄ Ulf Tengbrand: Jag hälsar er med glädje och tillfredsställelse till denna grad. Ringen kan ni alltid bära. Den kan väcka frågor. Ge ett bra
svar, ty den som frågar kan vara en presumtiv broder. Jag lyckönskar er och era loger.
R Patric Granholm tackade: Vi tackar för den fina gradgivningen och vi skall bära
ringen med stolthet.
Ringgradsmötets ideella inslag stod SOrg Roland Ulfeld för. Han visade både stillbilder
och film från de 360 timmar han tillbringat i gömslen för att få en skymt av den skygga
vargen. Det blev ett mycket uppskattat ideellt inslag som tackades med applåder.

Kapitelmöte
Även denna gång välkomnade SÄÄ Lennart Landin med en dikt. Det blev inte Bo Setterlind
utan Vårmånad av Pelle Näver och nio recipiender var kallade och receptionen förflöt
ritualenligt och högtidligt.
SOrg Roland Ulfeld höll talet till de nya kapitelbröderna: Ni har nu fått vår ordens
vackraste regalie. Främja och utveckla ordens ideella intressen. Jag hälsar er nya
kapitelbröder till storlogens första dag.
Vi recipiender känner stor tacksamhet. Vi skall ta med denna känsla hem, sa K Dan
Svennberg i sitt tack.

Nya OÄar: i bakre ledet Åke Pott, Belenos, Göran Tollin, Beltain, och
Folke Brand, Idris. Främre raden: Gustaf Björck, Belenos, Anders
Andrén, Belenos, Jyrki Kuula, Kronos, och Karl-Johan Jansson, Beltain.

Ringbröder: Sture Hägglund, Idris, Göran Fredriksson, Beltain, Erik
Mattsson, Beltain, och Patric Granholm, Kronos.

Parentation
SOÄ Ulf Tengbrand höll en stämningsfull parentation över de tre bröder som lämnat
logen sedan förra storlogemötet.

Ideellt
OÄ Göran Johansson från hemmalogen svarade för punkten Ideellt och betonade svårigheten
med att söka och finna sanningen. Som ett exempel på denna svårighet tog han mysteriet med
det försvunna malaysiska planet, Malaysian Airlines flight 370. Vad hände med detta plan?
Det svårt att söka och finna sanningen, avslutad OÄ Göran Johansson sitt inslag.

Kapitelbröder Bakre raden: Magnus Ericsson, Idris, Ingemar Boström,
Guta, Rolf Enström, Guta, och Björn Härner, Beltain. Främre raden:
Teppo Pennanen, Kronor, Björn Andersson, Guta, Lennart Ståhl, Idris,
Dan Svennberg, Doru, och Lennart Olofsson Arosia.

Eventuellt
Den tillfälliga logelokalen fick mycket beröm för sina vägg- och takmålningar. Skarpögda bröder kunde på ett ställe finna druidiska inslag, varför konstnären nog hade varit druid.
Men det var en druid som räddade målningarna från förgängelsen. Bortgångne stiftarbrodern Rune Söderkvist ansvarade för ombyggnad av skolan. Målningarna skulle målas över,
men efter diverse turer blev de bevarade.
ROÄ Sigurd Lövmo överlämnade en penninggåva till Druid-Ordens Stipendiefond som mottogs av ROÄ Ulf Tengbrand, som uppmana logerna om tips och förslag på stipendiemottagare.
SÄÄ Lennart Landin avslutade vårmötet med att tacka alla för visat intresse och förklarade Kapitelmötet avslutat
Brödramåltiden hölls i Logen Henry Hurles ordinarie lokal. Där hade bröderna skaffat
in förstärkning i form av sex damer som hjälpte till med serveringen.
Nästa Storlogemöte i SL Bardaland äger rum i Västerås den 22 oktober med logen
Arosia som värd. Väl mött!
Bo Asp, text och foto.
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Flinka damer hjälpte till vid brödramåltiden: Maj-Britt Johansson,
Anna Wik, Gunlög Raninen, Mia Svärd, Margoth Cederberg och Barbro
Södermark Manbo.
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Druidernas Damklubb
i Malmö 70-år...
...och firade med en rejäl fest i Ordenshuset
Det är troligen en av de äldsta av alla våra damklubbar som bjudit med respektive till kalaset
och vi var ett femtiotal firare.
Festligheterna startade med bubbel i glasen och
allmänt mingel i förrummet. Detta åtföljt av en
jubileumsmiddag i den vackra matsalen.
Druidklubbens ordförande, Britt Nilsson, hälsade oss varmt välkomna och uttalade sin stora
glädje att vi var så många församlade.
Under kvällens lopp gavs det tillfälle att lyckönska damerna till en fortsatt livaktig verksamhet. Druiddamerna träffas varannan torsdag
i Ordenshuset för ett trivsamt umgänge utan
några rituella inslag.
En av talarna, May Stenmark, gav oss en tillbakablick på ett 50-årigt medlemskap.
Kvällen framskred på ett sedvanligt druidiskt
sätt med ett härligt umgänge runt borden. Vad
annat kan det bli när man undfängnas med
god mat och goda drycker.
När middagen var avklarad plockades det fram
lottringar till det fullmatade vinstbord. Lotterna
gick åt som smör i sol och vinstlotter byttes mot
fantastiskt fina vinster.
Druidbröderna Kjell Olsson och Rune Rosell
underhöll under kvällen med skönsång och
pianospel. En kuriositet i sammanhanget är
att damklubben har tre hedersmedlemmar
i sina rullor. Dessa är, förutom sångaren och
musikanten även redaktören för Svensk DruidTidning Göran Lindgren som skrivit referatet
och fotograferat från kvällen.

Det välmatade vinstbordet

Maja Tharan-Svensson
& Helena Möller

Elisabeth Jönsson
informerar om kvällen

May Stenmark och Britt Nilsson

Damklubbens hedersmedlemmar Kjell Olsson,
Göran Lindgren, Rune Rosell med Britt Nilsson

Vi träffas varannan torsdag i Ordenshuset för trivsamt umgänge och utan rituella inslag.
Vill du veta mer om damklubben i Malmö? Ring Britt Nilsson, 040 21 25 41
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”Grigölga Jo Frapa Vöy”

Om språkgeniet Gustav Ottan

Det fanns en prästson som utbildad notarie hade
ett särdeles språkintresse. Han lärde sig finska
perfekt. Ryska och många andra språk kunde han
sedan tidigare. Totalt ett tjugotal språk.
Gustav Ottander, som han hette, var medlem i flera utländska språkföreningar samt hade flitig kontakt med utlandet.
Han hade särskilt intresse för esperanto, anlade prov och
fick goda vitsord.
Under sina år i ”kråkslottet” på Tallbacken i Östervåla utvecklade han ett helt nytt världsspråk som han kallade Hoy-Koy.
Det var helt skilt från Esperanto och uppbyggt på indoeuropeiska och mongoliska språkstammar. Detta språk tryckte
Gustav Ottander på ortens tryckeri. Han fick själv stå på
sätteriet och sätta sidorna med blytyper.

utomlands, som har varit stimulerande och utmanande
och som också har utvidgat kunnandet.

Gustavs familj

Gustav var en av elva syskon i prästfamiljen Ottander i
Östervåla. Fadern Otto var född i Edshults församling i
Jönköpings län, hade ett särdeles stort läsintresse. Efter
studentexamen klarade han sina teologistudier på rekordtid
och 1870 prästvigdes han i Linköping. Efter 13 år i Hässleby
församling utanför Eksjö hade han tjänst 8 år i Norrköping
innan han 1895 kom till Östervåla i Norra Uppland.
Otto drygade ut sin prästlön med att driva ett litet accidenstryckeri på sidan om sin prästerliga gärning. Otto
Gustav Ottander i unga år. var sång- och psalmförfattare samt började i eget förlag
att ge ut skrifter och böcker regelbundet. Mest känd blev
han för ”Luthers lilla katekes”, som han utformade och utgav. Den kom
ut i en mängd upplagor ända in på 30-talet.
Gustav Ottander var en renlevnadsman, men han var inte så noga med hygienen på sätteriet. Typografen Sture Edlund sade åt Gustav att han kunde För att återgå till sonen Gustav så finns det beröringspunkter, jag själv
få blyförgiftning om han åt sina medhavda äpplen utan att tvätta händerna. är jag född och uppvuxen i Östervåla. Från min egen konfirmationstid
Det blev en snabb avsköljning och strax fortsatte Gustav med att äta äpplet. minns jag honom sittande, alltid satt på samma plats, långt bak till höGustav Ottander producerade och förlade två volymer om Hoykoy-systemet. ger i kyrkan. Efter högmässan träffade Gustav ofta sin, likaledes beläste,
Det blev dock inte så stor försäljning av böckerna, men man kan finna dem vän ”Liss-Luther” på Zetterbergs konditori där de intensivt avhandlade
världsproblemen.
i Uppsala Universitetsbibliotek.
Ett tryckeri är en kulturhärd och personalen som arbetar där får Jag minns också att han i början av 50-talet var inbjuden till Lennart
möta intressanta människor och arbeten som bygger upp vetandet. För Hylands radioprogram ”Karusellen” där han fick redogöra för sitt språk
Tofters tryckeri var det genom åren många kontakter, både i Sverige och och tankarna med det.

Tryckeriet en kulturhärd
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”-Världsspråket Hoy-Koy

nder 1882-1959

Text Caj Söderberg
skräpigt och slitet är det men två saker njuter
man av. Det ena är blomdoften, sommarens
ljumma, ljuva blomdoft, som svävar älvalikt i
rummet som om den letade efter en enda vacker
sak att famna. Det andra är Gustav Ottanders
röst, när han läser på sitt eget språk. Det kanske kanske ser löjligt ut i tryck. Men när Gustav
Ottander läser det är det vackert. Hans röst är
mjuk och det ligger en vädjan i den. En vädjan
och en bön: Tyck inte att jag är löjlig. Säj inte
att jag är tokig, som inte tar något nyttigare före.
Skriv inte att jag kastat bort mitt liv på en chimär,
sade Gustav den gången.

”En dag ska Öst och
Väst hälsa varandra
med vackra ord”
Hela den barnrika familjen Ottander.

Rune Moberg från tidningen Se
År 1956 besöktes Tallbacken av Rune Moberg som skrev en artikel för tidningen SE med bilder på
Gustav Ottander. Rune Moberg skriver bl.a. att
Gustav Ottander är uppmärksammad i amerikanska facktidskrifter, varjämte han blivit medlem av
den stora internationella polyglottsammanslutningen. Notarie Gustav Ottander var ingen rik man.
Tvärtom. Han har offrat mer än de flesta på drömmen om ett medel för internationell förståelse. Rune
Moberg skriver att när han gjorde referatet så begrep endast fyra människor i hela världen rubriken
”Grigölga Jo Frapa Vöy”. Det var den 70-årige Gustav Ottander och de tre barn som studerat språket för
honom. När man konstruerar ett nytt språk brukar man utgå ifrån ordstammar från redan existerande.
Så gör t.ex. esperanto, som har starka inslag av romanska språk, d.v.s. latinets avkomlingar bland moderna
språk, såsom franska och italienska. Men Gustav Ottander gjorde det svårare än så för sig när han skulle
skapa sitt hoy-koy, med vilket han drömde om att kunna erbjuda som ett bindemedel för den mänsklighet
som håller på att falla sönder. Han skapade helt nya ord. Gjorde dem själv. Det är bara några tekniska
internationella termer som han låtit står kvar. Han måste börja med att bryta sönder det vanliga alfabetet
och göra ett nytt. Har ni satt er in i vad det betyder av arbete och skapande fantasi att på detta sätt göra
ett nytt språk? Ord efter ord? Men så höll också Gustav Ottander hållit på i tjugo år innan han blev färdig.
Vad skulle det vara bra för? Att sitta och knåpa ihop nya uttryck för allt vad en människa möter, sysslar
med och säger i sitt dagliga liv. Jo, sade Gustav Ottander, vi måste lära människorna att förstå varandra. Det har gått så mycket hat och prestige och så många fördomar i nationalspråken, att de måste
kopplas loss från denna uppgift och ge människorna ett nytt språkligt kommunikationsmedel. De
gamla språken kan inte ens användas som byggnadsmaterial för det nya. Det nya språket ska byggas
med nya stenar. Det har hatats och dömts och dödats så mycket på de gamla språken.

Men fantast får vi väl kalla honom? En nörd,
med dagens vokabulär. En som har ställt nya
krav på hur ett språk ska vara uppbyggt. Som vill
att formen ska rätta sig efter innehållet, betydelsen. Som exempelvis indelar verben efter vilket
livsområde de tillhör och ger dem dess form därefter. Där har vi ”brödkakans verb” och Månens
verb” och allt vad de heter. En fantast, som anser
att ordens innehållsliga släktskap skall komma
till utryck i dess former enligt bestämda lagar.
Har man verbet vakan (Sigdi), skall man ur det
på egen hand kunna bilda ord som att vara vaken
(gädi), väcka (jugdi), somna (spudgi), sova (bugdi), söva (bjugdi), födas (svugdi), leva (vugdi), föda (vjugdi), dö (sogdi), vara död (logdi), och döda
(gogdi). Logiskt var ett av hans älsklingsord. Ett
språk ska vara logiskt. Han drömde om en dag
då Öst och Väst ska kunna hälsa varandra med
vackra ord på detta kärlekens språk. Det första
steget har ju Gustav tagit. Folkbildningskretsar i
Östervåla lät honom lära ut språket till tio barn.
Tre höll ut. Vad minns de idag?

En enstöring
Man börjar förstå. Detta ska bli ett människokärlekens språk. Ett språk för god vilja, en bro över
hatets gränser. Hur låter det? Gustav Ottander läste: ”vi käqö nixa tvoy, qa slakömä slosmi blarä. Te
vi dvaqä julgö jisö krqil, va tw (w=nasalt ä-ljud) vi spatmö grosä dö li kora kraqiläkeho, va dre nisu
kÅa qnoTo (T=ts).” Det betyder: ”Han låg i mossen, då solen började lysa varmt. Då plötsligt lyfte han
sina vingar och så brusade han fram med kraftiga vingslag, och nu var han i en stor trädgård.” (Ett
litet stycke ur Den fula ankungen.)
Gustav Ottander hade naturligtvis läst mycket. Han bodde i ett kråkslott, levde enstöringens liv, bland
böcker och papper och dupliceringsapparater och vykort som fästs med häftstift på väggarna. Mörkt,
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Logen Orions Välgörenhet
”Många droppar små”, brukar man säga. Och när de många dropparna vuxit så
pass att det är läge för utdelning börjar utskottet fundera över det delikata ärendet
att välja vem/vilka som kan bli föremål för gåvan.
Denna gång stannade de för Frälsningsarmén som planerar en sommarkoloni, där
ett tjugotal ungdomar ska tillbringa tio dagar i Pengsjö, strax utanför Vännäs. Med
”vatten” som tema kommer ungdomarna att kunna bada, fiska, ro med båtar och,
som Frälsningsarméns representant försiktigt sa, ”vattenkrig kan nog inte uteslutas”! Räcker pengarna till hoppas de också kunna göra ett besök i Lycksele djurpark.
I onsdags kunde Frans Ljungblahd från Umeå Frälsningsarmé komma till vårt druidcafé och berätta om deras verksamhet. Han fick då ta emot checken på 10 000:kronor, som lotterier och andra aktioner inbringat. De kommer nu att ha lika stora
svårigheter som vi med att välja ut vilka som ska få ta del av de platser som står till
förfogande. Behoven är ju alltid långt större än de resurser som står till förfogande.
Vi önskade ”umeåsoldaterna” all lycka med att planera och genomföra kolonivistelsen
och vi hoppas att ungdomarna som kommer dit ska få minnen för livet med sig hem.
Bertil Carlsson

”Bonusträff” med
logen Beltain

På bilden ser vi Lennart Pettersson. Frans Ljungbladh och Bertil Carlsson

Cynthus bowling

Den här kvällen var en fortsättning logens satsning på ”bonusträffar” utanför lunden. Grundmeningen är att bröderna ska kunna ta med presumtiva bröder till sammankomsterna, för att de ska bekanta sig med vilka
Ordensbröder som ingår i Beltain, och att vi inte är så farliga.

Den 27 februari samlades 23 bröder för uppladdning inför Cynthusmästerskap i bowling. Skor provades, klot valdes, allt med mycket stor noggrannhet.
Broder Curt Bylin hade gjort en väl genomarbetad startlista med uträkning
av handicap från tidigare tävlingar, allt för att alla skulle tävla på lika villkor.
När tävlingen kom i gång kunde man konstatera att det var många olika stilar o
grepp om bowlingklotet allt ifrån väldigt avancerat till ”lördagskvällsgreppet”.
ÄÄ Christer Ström lyckades med bedriften att få första klotet i den så förhatliga sidorännan men med det andra klotet slå ner alla käglorna, jag tror
att det på bowlingspråk heter fördröjd strike.
Trots det stora allvaret i tävlingen var det enbart glada miner bland bröderna även om klotet inte rullade som man tänkt sig. Efter tävlingen var
det samling med lite förtäring och det vanliga eftersnacket.
Alla var lika spända att få höra
resultatet. När det var färdigräknat kunde vi konstatera
att segrare och stolt innehavare av pokalen blev Bero
Andersson. På andra plats
kom Patrik Karlsson medan
Lars-Åke Dahlström stoltserade med bronspokalen.
LOA			
			

Vi fick vara med om en intressant resa
med föredragshållaren Fabien Le Ruyet
som berättade om sitt tidigare arbete
ombord på en fransk atomdriven u-båt.
Han berättade om USA och Rysslands
uppbyggnad av atomubåtar under kalla
kriget dagar. Frankrike gick sin egen väg
för att man inte ville riskera nya krig och
byggde sin egna atomdrivna farkoster.
ÄÄ Lennart Brolin i samspråk
Det var inte bara ubåtar utan även andra
med Fabien Le Ruyert.
fartyg som utrustades med atomdrift.
Fördelen med atomdriften på ubåtarna var att de tog sig fram i det närmaste ljudlöst under vattnet samt att de kunde nå mycket höga hastigheter vid
behov. De kunde komma upp i ca 50 knop i undervattensläge, men i den
hastigheten röjde man sitt läge eftersom det då blev en synlig våg på ytan.
Tekniken har utvecklats och blivit allt bättre så när det gäller strålning ombord så är den mindre än den strålning man utsetts för i det dagliga livet.
Det var en intressant kväll som vi fick uppleva, många fick sig kanske också en
tankeställare vad som händer i vår omvärld. Vad det gästande presumtiva tänkte
vet vi inte i skrivande stund, men kanske bär det frukt längre fram under året.
Text: Börje Eriksson/Ulf Engqvist, foto: Sonny Andersson

Stipendiefonden
behöver Ditt bidrag!
Bg 782-1911
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Bröder till ny loge

Druidträff på Cypern

”på Österlen”

I februari sammanstrålade, med damer, druidbröderna OÄ Kjell Eriksson Eos,
Bengt Kumlin Grannos, Bengt Edholm, Lars Frisk Derva, Bertil Andersson Guta
och kapitelbrodern Bo Göran Karlsson Derva på restaurang Paula i Agia Napa.
Damerna samlades i den ännu varma eftermiddagssolen och hade trevligt
att döma av de pärlande skratten som spred sig bland den gamla fiskebyns
stenbyggnader.
Bröderna drog sig undan för ett kort eubatmöte, med broder Kjell som
sammanhållande länk, varvid druidiska samtal fördes över såväl dagliga
som kommande aktiviteter.
För det ideella inslaget svarade broder Bo Göran Karlsson med en kort berättelse från hans tid som kvarterschef för den svenska campen i Famagusta vid
striderna på Cypern 1974.
Kvällen avslutades med en gemensam sup där broder Bo Göran förevisade
en del material från 1974 som betraktades och lästes med stort intresse.
Bertil Andersson

Storlogerna Sunnanland och Sydborgen samarbetar i en arbetsgrupp för
att försöka starta en ny loge i Druid-Orden ”på Österlen”. Samarbetet
började med att det efter Riksmötet i Lund 2013 efterlystes en loge ”på
Österlen”, eftersom denna del av Skåne saknade etablering av DruidOrden och en loge.
Den första frågan att besvara var - vad är geografiska läget för Österlen?
Arbetsgruppen valde att se sydöstra delen av Skåne som ”på Österlen”,
även om det går att diskutera den geografiska gränsen.
Efter att ha sökt lämplig
lokal ”på Österlen”,
så bestämdes att en
sådan fanns i Sjöbo
på Bygdegården
Solvalla, vilken ligger
naturskönt och lugnt strax
utanför Sjöbo centrum.
Nu började arbetet med
att söka kontakt med
druidbröder i området, för
att få dessa till en informationsträff om etablering av
en ny loge ”på Österlen”.
Det finns många Druider med
bostadsadress i området och som tillhör loger i övriga Skåne, men den
första tanken är inte att få dem att lämna sin loge, utan istället vara
behjälpliga med uppstart - kanske under uppstarten vara ”utlånad” till
den nya logen ”på Österlen” som ämbetsman.
Det ordnades fler informationsträffar då druidbröder hade med sig, eller
föreslog presumtiva bröder. Flera Druidbröder är villiga att hjälpa till, men
det saknas fortfarande presumtiva bröder för att kunna starta en ny loge.
Arbetet fortsätter med att etablera kontakt i olika organisationer och föreningar i området, där arbetsgruppen erbjuder information om Druid-Orden.
Du som läser denna artikel, vänd dig till undertecknad för att lämna
förslag på presumtiva bröder eller något annat som kan föra etableringen framåt ”på Österlen” .
Sten-Åke Ljung, 0730-290213, saljung43@gmail.com

Riksmöte 2017 Linköping
28-30 juli
Motioner
Förslag till Riksmöte kan väckas av Ordensledningen, Ordensrådet,
Rikstorlogens utskott, ROÄ-graden, storloge, grundloge och enskild
broder.
Väcks förslag av enskild broder eller grundloge skall det ingivas genom vederbörande grundloge till respektive storloge,
som har att med till- eller avstyrkan vidarebefordra det till
Ordensledningen.
Förslag skall vara Ordensledningen tillhanda senast den 1 november året före Riksmötet avhålles.
Senast den 31 mars det år Riksmötet avhålles skall Ordensrådet
till storloger, grundloger och valda ombud till Riksmötet utsända de förslag Ordensrådet ämnar framlägga vid mötet, förslag
till dagordning och mötesledning, övriga väckta förslag samt
Ordensrådets yttranden över desamma.

IGLD

Gradgivningsmöte i IGLD-graden
söndagen den 24 september 2016 i Malmö.
Mer information kommer i senare nummer.
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Mer tid för majnumret!

Majnumret, kommer ut omkring den 15 juni.
Med all sannolikhet kommer det att bli ett fullmatat nummer.
Anledningen är att få med referat från vår nya Storloges instituering i Hässleholm och nya Grundlogen i Uppsala kommer
att refereras.
Logerna får möjligheten att få med vårens aktiviteter när de
är ”färska”. Vi flyttar fram deadline till den 15 maj.

MERKURGOLFEN
BARDALANDSMÄSTERSKAP

Fredagen den 19 augusti
på Piteå Golfklubb

Logen Arosia i Västerås inbjuder härmed till golftävling
lördagen den 28 maj 2016 på ÄNGSÖ GK

Alla golfande druider inkl damer,
är välkomna.

Tid Samling med kaffe och smörgås Kl. 08:00, första utslag 09:00
Tävlingen Vi spelar 18 hål slaggolf med både dam och herrklass.
Longdrive och närmast hål.
Startavgift Inklusive greenfee 500 Kr.
Bardalandsmästare Druid med lägsta nettoscore.
Prislistor i övrigt = nettoscore
Lagtävling, SL vandringspris Bästa 3-mannalag (netto) från samma
Loge (behöver inte föranmälas)
Prisutdelning Direkt efter tävlingen
Mat Restaurangen är öppen från 08:00, Kiosk efter 9 hål
Anmälan Senast den 15 maj, E-mailadress: po.fryklof@telia.com,
Namn, Loge, Golf-id och hcp
Startavgiften betalas till PG 47 43 27-4 vid anmälan (ange ert namn)
Övriga frågor: kontaktperson Logen Arosia, Per-Olof Fryklöf
070 609 3713

Tävlingsform Poängbogey med
första start kl 13.00.
Deltagare som inte är medlemmar i
Piteå GK betalar greenfee SEK 320:-.
Fullvärdiga medlemmar i NVGF
har reducerad greenfee.
Hotellrum, vid banan, finns att hyra. Bokning
via Piteå GK:s kansli 0911-149 90.
Anmälan för golf och ”brödramåltid”
senast den 12 augusti till:
Tor Dahlberg 070-675 36 00,
e-post: tor.dahlberg53@gmail.com.
Ange golf-id samt hcp.
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LANDET RUNT
1 Logen Ad Astra, Malmö

3 Logen Mimer, Malmö

Den här kvällen anlände 34 bröder
men när kvällen var slut var vi 36
som avtågade. OÄ Christer Olofsson
hade tagit sig hela vägen från Piteå
till Malmö för att vara med när sonen
Niclas upptogs i vår loge.
En högtidskväll med nya bröder och
utdelning av Stjärntecken skall vara
både högtidlig och festlig. Efter den
högtidliga delen i Lunden där Lars
Bäckström och Niclas Olofsson upptagits
Kerry Mattsson, Niclas Olofsson samt i brödrakretsen och Stjärntecken tilldelats OÄ Kerry Mattsson väntade en festLars Bäckström
måltid inramad av tal och musik.
Talet till fosterlandet hölls av Anders
Thelin. Talet gav oss lite att fundera på.
Är inte månne numera hela vår planet
att jämställa med fosterland? I det goda
fosterlandet är vi alla jämlika men
ändå olika. Men visst är det så att där
vi är födda och uppvuxna ser vi som
vårt fosterland för det är där vi förstår
språket och känner igen smaker, umEn glad Christer Olofsson med nyin- gängeskoder och fårstår kulturen.
vigd son, Niclas
MÄ Jan Kluge talade till recepienderna
och uppmanade dem att njuta av en avslappnad atmosfär i lunden där man kan
koppla av. Det gäller också att lära känna vad brödraskapet handlar om och att
möta bröder med respekt. Lars Bäckström tackade för båda recipienderna. OÄ
Kerry Mattsson tackade för Stjärntecknet och vi kunde förstå att han även i fortsättningen skulle vara en flitig broder.
Bröderna Milos och Kjells musik uppskattades som vanligt och avslutningen blev ett extranummer från Csardaz. ÄÄ meddelade att vår Ekstubbe
skulle gå runt och föreslog att behållningen skulle tillfalla Stipendiefonden.
Detta tilltalade bröderna så hela 1.965 kronor fanns i stubben när vi räknade samman slantarna.
Innan kvällen tog slut erhöll våra nya bröder recipiendpaket. Blommor
delades ut till recipiender och teckenmottagare samt vår långväga gäst OÄ
Christer Olofsson samt OÄ Bo Malmgren som nyligen fyllt år.
Så när SÄÄ Mats Månsson tackat för både mat och musik kände vi oss
nöjda med kvällen och bröderna kunde belåtna med kvällens innehåll var
och en gå hem till sitt.
Sven Lamme

Det är full fart redan klockan sex. Många bröder anländer i god tid. Förut flockades de hungriga kring chipsskålen i baren, men numera serverar Lv Kenneth
Svensson korv med bröd för de som inte kan vänta tills middagen. Bröderna
minglar runt, några hänger i baren och de äldste samlas kring det runda bordet.
Alla gläds åt att återse broder Jesper Berghult som inte besökt logen på länge.
Klockan sju är det dags för sammankomsten i Lunden under ledning av ÄÄ
Lars-Göran Lindh. Under punkten Ideellt framför tjOÄ Per Larsson några
tänkvärda ord om brödernas närvaro på mötena. Och sedan är det dags för
brödramåltiden. Till förrätt får vi ”en aptitretare” och det diskuteras vad
det är för nånting. Inte ens Lv vet säkert. En del bröder gissar på ”nån sorts
kött” men de flesta tror att det är ”nån sorts fisk”.
Så mycket för det kulinariska. Efter maten passeras baren, Mimers brunn,
och så samlas vi i förrummet för kaffe, kaka och de sedvanliga lotterierna.
Samt ytterligare en stunds trevlig samvaro.
Karsten

Eubatmöte med reception den 8 mars

Stipendiefonden
behöver Ditt bidrag!
Bg 782-1911

Eubatmöte den 2 mars

9 Logen Merlin, Karlskrona

D-stämma med val, Eu-möte med reception
I denna soliga men lite kylslagna februarikväll hade 32 bröder infunnit
sig när ÄÄ Dennis Larsson öppnade Druidstämman. Skm. Bo Lindgren
redovisade bokslutet för 2015 och rapporten godkändes.
TjOÄ Michael Lundström läste upp förslagen till ämbetsmän och utskott för
2016-2018 och de föreslagna valdes av stämman. Det genomfördes också
en ballotering för en ny medlem.

Därefter kunde ÄÄ att hälsa 40 bröder välkomna till kvällens eubatmöte
med reception. Under högtidliga former blev Per Sjölin, Mattias Hansson
och Kristoffer Andersson upptagna som eubater i logen. Som vanligt såg
Org. Ulf Ottosson till att receptionen inramades med vacker och njutbar
musik. Under punkten Ideellt fick vi efter önskemål från en av recipienderna lyssna till ”Our journey has just begun” av Alan Silvestri.
Efterlogen inleddes med att broder Henrik Stenmark höll talet till
Fosterlandet. När varmrätten intagits var det dags för ÄÄ Dennis Larsson

11

Svensk Druid-Tidning
att hålla tal till de nya bröderna. Han talade bland annat om hur man upplever början på den druidiska vandringen och avlutade med att överlämna
varsitt recipiendpaket. För recipienderna talade broder Mattias Hansson.
Han framhöll att det är viktigare att träffa människor i verkligheten än
via sociala medier och tackade för att de hade blivit upptagna i vår Orden.
MÄ Anders Welltén tackade för maten. Därefter var det dags för kvällens vikarierande M Karl-Eric Andersson dra en limerick och bryta taffeln. Sedan
fortsatte samvaron vid kaffeborden.
Text: KEA. Foto: Johan Snaar.

18 Logen Cynthus, Ulricehamn
D & Eu 25 februari

Kvällens möten startades med en Druidstämma där den viktigaste uppgiften var att välja ämbetsmannakår för de kommande 2 åren. Valen gick
smidigt då förtrondeutskottet hade gjort ett mycket bra arbete och de föreslagna bröderna valdes utan diskussioner.
På det efterföljande Eubatmötet var 46 bröder församlade. ÄÄ flaggade för nästa möte som är lördagen den 12/3 och är ett försök att lägga gradgivningsmöten
i Druid och Bardgraden på en lördag detta för att undvika sena kvällsmöten.
Broder Clemen Hansen meddelade att det finns en plats kvar till Doppingarnas årligen återkommande kulturresa som i år går till vårt Danmark.
I efterlogen serverade arbetsutskottet en god måltid som bröderna tycktes uppskatta till fullo. Broder Håkan Johansson i lotterikommiten gjorde som vanligt
en hedersvärd insats och lyckades att sälja de 200 lotterna till bröderna.

D-stämma och Bardating
Lördagen den 12 mars satsade logen Cynthus på ett nytt grepp, vi var 38
bröder som samlades redan kl. 10.00 för en druidstämma med gradgivning. Det var fem barder som skulle upphöjas till druider vilket ämbetsmannakåren gjorde med bravur.
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sedvanliga talen hölls av MÄ och ÄÄ recipienderanas tal hölls av den nyblivnae druiden Patrik Karlsson och för barderna Joakim Jungqvist.
Att ha logemöte på en lördag rådde det lite tveksamhet om, men med facit
i hand kan vi konstatera att dagens gradgivningsmöten slog mycket väl ut.
De allra flesta tyckte att det hade varit en trevlig och givande dag i broderlig
gemenskap.
Försöket med gradgivningsmöte på en lördag kommer nog att forsätta och
utvecklas för att på detta sätt få fler bröder att deltaga i vår gemenskap.
LOA

19 Logen Stonehenge, Hässleholm
Eu-möte med ämbetsmannainstallation

Med ”Starting All Over Again” av Hanne Boel sammanfattade Org Per
Stahre fyndigt under Ideellt arbetet i Lunden.
I sitt sista framträdande som ÄÄ kunde Jan Andersson hälsa 48 bröder
välkomna och vände sig speciellt till SL Östanlands SÄÄ Per Larsen, SSkm
Kurt-Arne Nordström och SM Rickard Jönsson. Med Ex-regalier avtackades
ÄÄ Jan Andersson som varit ämbetsman i 12 år och M Mikael Björklund
som verkat i sex år.
Vår nye ÄÄ Olle Karlsson tackade den avgående ämbetsmannakåren för
ett gott arbete och såg fram emot den nya perioden med glädje. Redan
står mycket på programmet med SL-möten i Hässleholm i dagarna två,
kyrkomöte, besök hos logen Fingal och vår utflykt den 21 maj.
Den som väntar på något gott väntar inte för
länge och brödramåltiden var välsmakande.
SÄÄ Per Larsen, som betraktar logen som sitt
andra hem, följde inte länge sitt manus utan
spontaniteten flödade med bl.a. pedagogisk anvisning om att hälla eller fylla? Han tackade Fu
för ett mycket gott arbete. Avgående M Mikael
Björklund höll talet till logen och jämförde den
sociala samvaron i logen med den verksamhet han under 12 år har drivit
som chefstränare i simklubben S71 i Hässleholm. I talet till fosterlandet
kunde OÄ Bengt Danielsson med erfarenheter från bl.a Indien berätta om
att det är lätt att vara svensk i utlandet. Men utomlands känner man också
starkt Moder Sveas behag med naturen, årstiderna och traditionerna.
Kanske någon ny ämbetsman på vägen hem nynnade en annan strof av Hanne
Boel ”For us we´re going to make it”. Och ämbetsmännen är från vänster:

Jim Elbemo Cynthus Tommy, Nygren Excalubur, samt Cynthusbröderna
Christer Sprigg, Patrik Karlsson och Anders Neuman upphöjdes till Druider

Efter druidstämman var det dags att stärka sig med kaffe och en fralla med
tilltugg inför nästa möte som var ett Bardating där var det fyra bröder som
som gjorde intåg bardernas grad.

Org Per Stahre, Yv Mikael Nilsson, Skm Joakim Schmuul, MÄ Anders Johansson,
TjOÄ Peter Lundh, Lv David Persson, ÄÄ Olle Karlsson, Skr Ola Kajrup, M Valentin
Nilsson, Iv Joakim Wahlis. Ark David Hultner är inte med på bilden.

Hans Johansson

Stipendiefonden
behöver Ditt bidrag!

Nyblivna Barder: Joakim Jungkvist, Excalibur, Örjan Juntorp,
Peter Rönn, Cynthus samt Jonas Wennergren, Excalibur

Bg 782-1911 Skriv ”Stipendiefonden”,
på talongen så kommer bidraget rätt.

I efterlogen tjänstgjorde Lv Thomas Ahlqvist, Clemen Hansen och LarsOlof Andersson, där de serverade en mycket upskattad brödramåltid. De
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20 Logen Carnac, Helsingborg
Bardating med gradgivning, 3 mars

Så var det åter dags för den årligen återkommande Bardgradgivningen i
samarbete med logen Cernunnos. Som vanligt blev det ett högtidligt och
väl genomfört Bardating.
Totalt var 40 bröder
närvarande för att välkomna tre bröder till
Bardgraden, det var
Peter Lärviken från
Cernunnos och Dane
Blomkvist och Lars
Göran Holmström från
Carnac.
Utöver gradgivningen
Lars Göran Holmström och Dane Blomkvist från blev det också genomCarnac samt Peter Lärviken från Cernunnos.
fört val till brödravårdsutskott till vilket Ane Liljekvist och Christian Carlsson samt Torgny
Kihlén blev enhälligt valda.
Efterlogen präglades av trivsel och hög stämning där god mat och ett väl
fungerande Fu samt högtidstal som förstärkte känslan av en mycket minnesrik och högtidlig torsdagskväll.

Eu-möte med reception den 18 mars
Aftonen inleddes med en extra druidstämma för beslut angående två före
detta Carnacbröder, Hans Jansson och Thom Jepsson, vilka anhöll om
återinträde i logen. Beslutet blev enhälligt positivt för återinträde eftersom
de var gottstående bröder.

Därefter blev vi bröder åter införda i Lunden av M Henrik Toft Knudsen för
aftonens Eubatmöte med invigning av fyra nya bröder; Daniel Hagerman,
Göran Svensson, Lars Pregler samt Richard Åkesson. Det blev en högtidlig och väl genomförd invigningsceremoni.
Tj OÄ Bo-Arne Nilsson hade sedan det
högtidliga uppdraget att återinviga OÄ
Thom Jepsson samt OÄ Hans Jansson
i vår Ordenoch därmed så hade vi
fått sex nya bröder, vilket gläder ett
Druid-hjärta.
Efterlogen blev som sig bör, en festlig
fortsättning på logekvällen med god
3-rätters meny, med högtidstal men
även gemytlig stämning och förbrödring som blev ytterligare ett logeminne
att foga till alla de övriga.
Text & bilder Kjell Håkansson
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21 Logen Wales, Malmö
D-stämma med GG

Denna fredag den 4 mars hade vi den stora glädjen att få se broder Gert-Ove Kretz upphöjas till
Druidgraden. Ceremonin genomfördes ritualenligt under ledning av ÄÄ Peter Jinert.
Efter ett väl genomfört och stämningsfullt möte
kunde ÄÄ så hälsa välkommen till aftonens efterloge, här bjöds på en annan stämning än den
vi nyss fått uppleva i Lunden. God mat och dryck
bidrog till det som vanligt gemytliga och trevliga
sorlet i matsalen.
MÄ Bo af Winklerfelt kunde i sitt tal till fosterlandet låta oss få kännedom om
den svenska flaggan, hur gammal den är, och varför den ser ut som den gör.
I anslutning till kaffet kunde ÄÄ så hålla sitt tal till den nyblivna Druiden
Gert-Ove. För ÄÄ var det en speciell känsla eftersom han bidragit till att locka
med broder Gert-Ove till logen och fått inviga honom i Eubatgraden, välkomna honom till Bardgraden och nu fått upphöja honom till Druidgraden.
Broder Gert-Ove replikerade med att han aldrig känt tvivel när det gällt att
bli medlem och att han såg fram emot många möten framöver.
Kvällen avslutades med att en av kvällens gäster OÄ Göran Svensson från
logen Mimer tackade för maten. Tilläggas bör att broder Göran på ett förtjänstfullt sätt hjälpt oss med musiken under ceremonin i Lunden.
Vid pass 23.30 skildes vi i sann E F E.

Eu-möter med reception
Denna afton den 18 mars hade vi den stora glädjen att få hälsa en ny Broder, Jonas Eriksson, välkommen i vårt brödraskap.
Ceremonin fick lite extra guldkant med anledning
av att ROÄ Kjell Olsson från logen Ad Astra och OÄ
Rune Rosell från logen Mimer lät oss njuta av sitt
musicerande både i Lunden och i efterlogen.
Efter en väl genomförd reception blev det så dags
för lite mingel innan det var dags för aftonens
brödramåltid. ÄÄ Peter Jinert hälsade välkommen
till bords och utbringade kvällens första skål.
Efter förrätten höll MÄ Bo af Winklerfelt sitt tal till fosterlandet och lät oss
ta del av historien bakom en mycket svensk företeelse nämligen den svenska snapsvisan, talet avslutades med en skål och ett leve för fosterlandet.
I anslutning till kaffet kunde ÄÄ Peter Jinert så hålla sitt tal till logens nyblivna
broder. ÄÄ förmedlade ett antal tips och råd som kan bli till hjälp i broder
Jonas fortsatta druidiska vandring, talet avslutades med en skål och ett leve
för våra nya broder. Nyblivne Eubaten Jonas Eriksson tackade för det varma
mottagande han fått och för den högtidliga ceremoni han fått uppleva.
Som avslutning på kvällen kunde så SÄÄ Mats Månsson tacka för maten
och en väl genomförd reception. Strax före midnatt skildes vi i sann EFE
Vid pennan, Ulf Jensen

29 Logen Fingal, Hörby

Med fem nya bröder - nu är vi 101
Vid GG-möte den 1 mars utökades vår loge med 5 nya bröder och nu är
vi åter över 100. Från den 4 mars 2014 har en rad mycket aktiva informationsmöten resulterat i 20 nya bröder.
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Vid efterlogen överlämnade ÄÄ en minnesgåva till nye brodern Jörgen
Ständig som blev den 100:e Fingalbrodern.

Naturligtvis fanns där ingen som ifrågasatte fracken, då hade de ju inte
varit där! Och vilka var där? Inte bara Orions bröder, nej här fanns gäster
från Alebaran och Rigel. Inte mindre än tio gästande bröder, bland annat
ROÄ Roland Arthursson, som var fadder för två av recipienderna.

John Löfquist, Jörgen Ständig, Alf Ingvarsson, Lars Nilsson och Bengt Lindblad

B Hans Lindberg, Orion, ÄÄ Rolf Rydström, Orion, B Ulf Strinnholm,
Rigel, B Erkki Niinima, Rigel och ROÄ Roland Arthursson, Rigel

Traditionellt hölls de olika talen vid efterföljande måltid. Broder KarlGustav Lidström höll talet till Sverige där han lidelsefullt beskrev en resa
från norr till söder på en tranrygg. ÄÄ Christer Lindblad talade till recipienderna, om flödet in i logen, vilket nu resulterat i 101 bröder. Till Logen talade broder Mikael Kess. Slutligen tackade broder Göte Persson för maten
och serveringen och de nya brödernas tack framfördes av Bengt Lindblad.
Grytslanten till ALS-forskningen inbringade 583kr.
22 mars var det DGG-möte med 32 bröder och fem av våra barder hade
med sin flitiga närvaro på mötena efter ett år blivit klara för den högsta
grad som ges i en grundloge.

Till efterlogen hade Fu, med Hampus som dirigent trollat fram en annorlunda rätt med det lilla extra. Djupa tallrikar! Varma grytor och soppor
sitter fint under de kalla och råa årstiderna. Värmen sprids med maten,
talen och skratten.
Här borde vi ha varit fler! Välkomna till de kvällar vi har kvar under vårmånaderna. Det ges flera tillfällen att lufta högtidsdräkten!
Bertil Carlsson

31 Logen Merkur, Piteå

Jonas Strid, Bertil Andersson, Hans Löfquist, Magnus Åkesson, Per
Åkesson samt Peter Andersson från logen Nemeton i Lund

Efterlogen blev traditionellt med god
mat bokat av Lv Christer Andersson
vars Birgitta bakat en ”smarrig”
påskkola toppad med ett ägg som
kvällens överraskning till kaffet.
Talen kom i vanlig ordning till
Fosterlandet av M Rickard Fondell,
till recipienderna av ÄÄ Christer
Lindblad och så blev det Jonas
Strid som framförde deras tack.
Lv Christer bjuder på Påskkola!
Broder Görgen Fridolf tog oss med
på hur han ser på logens funktion och till sist tackade OÄ Hans Andersson,
Nemeton för ett väl genomfört GG-möte och att man nu fått en ny Druid i
Peter Andersson. Grytslanten till ALS-forskningen inbringade 730kr.
Text/Foto Gert Nilsson

30 Logen Orion,Umeå
Bard gradgivning
Att i skuggan av den eviga debatten om högtidsdräktens vara eller inte
vara få träda in i Lunden och vara med om en gradgivning, det är Stort!
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Vid SL Nordanlands
möte i Kalix vard det
elva bröder som fick
nya storlogegrader.
I kapitelgraden var
det Johan Häggström,
Lars-Åke Eriksson samt
Mattias Henriksson.
I Ringgraden Svante
Björk, Gunnar Grönlund
samt Fredrik Stråmo
I OÄ-graden var det
Henrik Wallsten, Mikael
Jaldeby, Jan Nyberg,
Stewen Karlsson och
Stefan Johansson d:ä.
Vi önskar dessa bröder
lycka till på den druidiska vandringen.
Text: Lorenz Ökvist,
foto: Benny Öhman,
Henrik Wallsten,
Lorenz Ökvist
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37 Logen Hesperus, Malmö

42 Logen Ogmion, Hudiksvall

I förrummet och baren samlades fyrtiosju bröder varav en broder från
logen Merlin, tretton bröder från logen Ad Astra och slutligen trettiotre bröder från logen Hesperus.
Eubatmötet inleddes med att ÄÄ Gunnar Edebrand hälsade alla bröder
välkomna och vände sig särskilt RSV Rolf Mattsson från logen Merlin.
Aktiviteter på mötet. ÄÄ Björn Torstensson överlämnade en insättning till
Ordens Stipendiefond i stället för de rituella blomstren.
Efter samkväm i förrummet bjöd Lv Torbjörn Andersson in till matsalen.
Efter måltiden visade Göran Åsgot
tre kortfilmer och berättade om tre
sevärdheter från Skåne och Blekinge.
Efter att vinnarna i lotteriet utsetts
och avecen serverats, håller RSV
Rolf Mattson ett tacktal för maten.
Efter alla tal och småprat bröderna
emellan var det tid att tänka på hemfärden. Det var en härlig kväll med
alla bröder som var närvarade och det gav oss en stark känsla av gemenskap.
Text Tord, foto Allan
Den 17 mars var ett av de möten som många ser fram emot. Det var
dags för våra danska bröder från Quintus, att ”drabba” oss. Ordinarie ÄÄ
var ikväll ersatt av OÄ Atle Monsen, som kunde hälsa 45 bröder välkomna.
Åtta var gästande danska bröder. De kunde varit fler, men den lömska
influensan hade slagit till även i Danmark.
Men Peter Lubek, (med reservation för stavningen), från Quintus, såg lika
glad ut som vanligt, när han överlämnade de symboliska rosorna.
I efterlogen kunde Lv Torbjörn Andersson bjuda till bords och hade den
goda smaken, att föreslå en snaps och en go pilsner till sillen. Det var ingen
dum idé! Smakade förträffligt!! Att några av våra bröder dessutom tog ton
och framförde passande sånger lite då och då, bara förhöjde stämningen.
Så småningom rundades kvällen av och vi tog farväl av danskarna, men vi
träffas till hösten igen, men då i Danmark!
Bosse M

Två bröder fortsätter sin druidiska vandring genom att besöka Logen Alir för att
välkomnas i Bardgraden, ritualen genomfördes under mycket värdiga former.

Eubatmöte den 1 mars

Bardgradgivning hos Logen Alir den 11 febr.

Skr Roger Nordqvist, Barderna Crister Karlsson,
och Mikael Hjärpsgård, SOÄ Olof Glud

Efter mötet intogs brödramåltiden med stor aptit och trevliga samtal. Med
på resan, för att stötta sina bröder var Olof Glud SOÄ Birkeneland, tillika
fadder åt broder Mikael Hjärpsgård, med var också broder Roger Nordqvist
skrivare i Ogmion. Vi som reste till logen Alir tackar allra ödmjukast för ett
storartat mottagande och väl genomfört Bardating.

46 Logen Belenos, Uppsala
Tio nya bardbröder

Sjunde mars hölls bardating i logen med ceremoniell gradgivning för tio
av våra eubatbröder. På bilderna ser vi de bröder som välkomnades till
bardgraden. Den stämningsfulla ritualen bevittnades av 62 bröder.

38 Logen Karlavagnen, Sundsvall
Lördagen den 19 mars var det långlördag med Druidstämma, Bardating
och Eubatmöte. Det blöta vårvädret till trots var det 15 bröder som besökte
Druidstämman som ÄÄ Rolf Granqvist öppnade med att meddelade att det
tyvärr inte blir någon gradgivning då den kallade barden fått förhinder.
Efter en paus gick vi vidare
med Bardating där två eubater
välkomnades i Bardgraden;
Anders Wiklander, LarsGunnar Skoglund.
Festlighetsutskottet serverade
en mycket god smörgåstårta
under pausen. Mötesdagen gick
vidare till Eubatmötet som avslutade den långa dagen i E F E.
Text Håkan Löfgren Foto Rolf Granqvist

Johan Lindén, Oscar Jansson, Lars Pettersson, Ulf Lorandsson, Lars Hellgren

Peter Backemar, Per Blomqvist, Rolf Fredriksson, Johan Wessner. Urban Sand

I efterlogen tackade broder Johan Wessner på de nya bardbrödernas vägnar
för den högtidliga upplevelsen i Lunden. Broder Anders Ryman tackade
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bröderna för de 3.584 kr som de skänkt till insamlingen för en jordbävningsdrabbad by i Nepal. Broder Anders var på tjänsteresa där och hamnade mitt
i epicentrum av jordbävningen. Han har efter detta varit initiativtagare till en
större insamling för de hårt drabbade människorna i Nepal.
Text: Kari Aarnivaara Foto: Lennart Moen
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var god och säkert lite nervös på vissa håll.
Mötet förflöt väl under avgående ÄÄ Lars-Anders Kvints ledning. När det
var dags för installation, äntrade fem ämbetsmän lunden med SÄÄ Mats
Rosenbielke i spetsen. Ämbetsinstallationen gick fint och Lirs nya ÄÄ Dag
Eliasson tog sig an uppgiften.

47 Loge Doru,Täby
Eu mötet präglades av högtidlighet, liksom brödramåltiden efteråt, med anledning av att ROÄ Bertil Jönsson förärades Jubelveterantecknet. För de flesta loger
innebär det att utdelarna av tecknet rest lång väg för sitt viktiga uppdrag. RSÄÄ
från Piteå, SÄÄ från Gotland vilket innebär att de tillbringat ca en halv dag på
resande fot. Något att tänka på vid planering av teckenutdelning mm där RSL
eller SL är engagerade. Våra egna logebröder, SOrg, Roland Ulfeld och SV Rolf
Dejemyr båda ROÄ, biträdde vid utdelningen av Jubelveterantecknet.
Övre raden fr.v: M Johan Runhage, Yv Gerth Severinsson, Iv Helmer Karlsson,
Org. Peter Sundström, tjOÄ Lars Norrman. Främre raden fr.v: Skr Conny
Dedorsson, MÄ Ulf Andersson, ÄÄ Dag Eliasson, Skm Tomas Pettersson.

SL-ämbetmännen delade därefter ut Veterantecken till broder Sture Janås.
Broder Sture har under åren varit både M och Lv. Många minns säkert all
den goda mat som broder Sture tillagat åt logens bröder genom åren.

SV Rolf Dejemyr, SOrg Roland Ulfeld, Jubelveteran Bertil Jönsson,
RSÄÄ Dag Wikman och SÄÄ Lennart Landin

Detta är vår tredje broder som fått utmärkelsen under de senaste två åren,
först OÄ Gunnar Eriksson, förra året Ingemar OÄ Söderberg och nu ROÄ
Bertil Jönsson.
Efter att vi intagit Lv Erik Rengbergs goda varmrätt så var det dags för tal. Först ut
var OÄ Staffan Broms med talet till fosterlandet där han påminde om vad mycket
vi har att glädjas åt och vara stolta över, vi som bor i Sverige. Undertecknad höll talet till vår Orden, ÄÄ Hans Olov Hägglund till jubelveteranen. Broder Bertil tackade
för utmärkelsen och med den värdighet som han tilldelades tecknet. Han berättade också sin druidiska historia som började den 28 dec 1965 i Trelleborg då
han invigdes i logen Stella Polaris fram till idag, en mycket intressant berättelse.
RSÄÄ talade om brödraskapet och gemenskapen som han upplever som broder. I logen hittar man bröder med de mest skilda yrken och erfarenheter
vilket gör att omfattningen på diskussionsämnen är nästan oändlig och därför alltid berikande och intressant. Det är aldrig långtråkigt förutsatt att man
själv bidrar med sin nyfikenhet av andras kunskaper och egen erfarenhet, då
blir umgänget med bröderna givande.
Efter många kloka ord var det dags för uppbrott efter en mycket trevlig
måndagskväll i Täby Kyrkby.
Vid pennan Bengt-Olof Näslund

48 Logen Lir, Varberg

Eubatmöte 20 mars med ämbetsinstallation
En vacker vårvinterdag började förberedelserna redan tidig eftermiddag,
det skulle skiftas ämbetsmannakår och delas ut veterantecken. Totalt 34
bröder slöt upp för detta långa möte.
Tre gästande bröder från logen Manannán i Falkenberg samt nästan alla
SL Västanlands ämbetsmän samlades med Lirs egna bröder. Stämningen

SM Lars-Eric Åkesson, SSkm Bertil Börjesson, SÄÄ Mats Rosenbielke,
Veteran Sture Janås, SMÄ Bo-Lennart Thuresson, SSkr Lasse Nilsson

I efterlogen fick bröderna en, som vanligt, mycket välsmakande måltid. Vid
kaffet hölls tal av Lars-Anders Kvint där han tackade för allt gott samarbete
under sina 10 år som ÄÄ. Han tackade även vår Dagmar, som nu lagar maten,
med en blomma.
ÄÄ Dag Eliasson tackade avgående Lv Stig Svensson samt även Lars-Anders
Kvint med varsin blomma. Samtidigt erkände han sin nervositet inför dagen och även glädjen att, nu är det äntligen över. Han tackade även logens
bröder för det förtroende den nya ämbetsmannakåren fått.
SÄÄ Mats Rosenbielke tillönskade logens nya ämbetsmän lycka till och
erkände att: Det är alltid trevligt att komma till Varberg. SM Lars-Eric
Åkesson tackade för maten,och avslutade med orden: Saken är biff!
Text: Bertil B. Foto: Dag H.

52 Logen Sefir, Grebbestad

Eu-möte med ämbetsmannainstallation
Två år går snabbt och nu var det dags för nya Ämbetsmän att installeras
för de närmaste två åren. Förrummet fylldes snabbt och minglandet
fortgick i trivsamhetens tecken.
ÄÄ Mattias Brink hälsade välkommen och tackade för sin egen och de avgående
ämbetsmännen för den tid de haft förtroendet att verka i logen och meddelade
att SL Västanlands ämbetsmän väntade att få inträda för installation.
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SÄÄ Mats Rosenbielke, SM Lars Erik Åkesson, SV Lars Karlsson och SOÄ
Håkan Ekman inträdde och förrättade en högtidlig installation av logens nya
ämbetsmän. ÄÄ Niklas Buntegard tackade för den högtidliga installationen.

Sittande fr. vänster: TjOÄ Mattias Brink, ÄÄ Niklas Buntegard, MÄ Roger
Dahlberg, Skr Bert-Ola Bergstrand. Stående fr. vänster: Iv Bengt Andersson, Yv
Christer Norinder, M Rickard Manneklåv, Skm Jerker Norlander.

Efter en del punkter i dagordningen inträdde åter SL ämbetsmännen och förrättade utdelning av Veterantecken till OÄ Göran Hansson och Stjärntecken till
OÄ Roger Olsson.
I en som vanligt trivsam
efterloge, talade SÄÄ till de
nya ämbetsmännen och
teckenmottagarna.
Broder Roger Olsson
tackade för båda teckenmottagarna. Nye ÄÄ Niklas
Buntegard tackade för förtroendet och hoppades på
brödernas stöd genom att
Veteran OÄ Göran Hansson SÄÄ Mats
flitigt besöka kommande
Rosenbielke, Stjärntecken OÄ Roger Olsson
möten.
En mycket trevlig kväll där flera bröder stannade kvar i trivsamt umgänge.
Göran He

55 Logen Thesevs, Linköping
Eubatmöte med överraskning

Vi var 40 bröder som tågat in i Lunden med den tron att vi skulle genomföra ett helt vanligt Eu-möte, men icke. Ämbetsmännen hade förberett en
överraskning. Största delen av Eubatmötet ägnades åt att uppvakta ROÄ Lars
Johansson, ”Riddaren av gyllene ankaret”, som bevistade sitt tusende logemöte. ÄÄ Patrik Svensson överlämnade Trohetstecknet med ett M, varefter
SÄÄ Åke Mattfolk gratulerade med en blomsterbukett från SL Folkungaland.

Svensk Druid-Tidning
All musik under mötet hade marin knytning med tanke på Broder Lars
bakgrund och producerat av SOrg Lennart Aronsson och Org Mats Nilsson.
De hade dessutom ”bränt” en CD med samtlig musik som de överlämndade till broder Lars.
Dagen till ära hade Lv-arna dukat upp till festmåltid som vanligt mycket välsmakande och festlig. Därefter fortsatte uppvaktningen då ROÄ Lars Kardfall
sammanställt ett fotommontage som visade milstolpar från det att logen bildades och den inblandning broder Lars har haft. Via en Skype-uppkoppling överraskade RSÄÄ Dag Wikman med att även han ville sälla sig till gratulanterna.
En rörd broder Lars tackade slutligen för kvällen. Han hade inte haft en
aning om det hela så för honom var det stor men välkommen överraskning.
Text CGS, foto Patrik Svensson

56 Logen Camulus, Skövde

Eubatmöte med ämbetsmannainstallation
På med fracken igen! Denna gång för att få bänka sig med 54 andra förväntansfulla bröder för ämbetsmannainstallation. ÄÄ Bertil Kilander öppnade
sitt sista möte. Fyra bröder från vår norska vänortsloge Uxello i Halden
samt Vänerlands SÄÄ Alf Stenson hälsades extra välkomna.
Med stor känsla för sammanhanget, genomförde SL Vänerlands ämbetsmän en stämningsfull installation av logens nya ledning.
Man tackade de avgående ämbetsmännen för ett gott förvärv och lyckönskade de nya funktionärerna. Slutligen hälsade vår nye ÄÄ Leif Forsell alla
välkomna till nästa möte som tillika är logens årsmöte!

Stående; HB Lars Ek, Yv Bengt Axelsson, HB Jan Hjortfors, MÄ Jan-Olof Swärd,
tjOÄ Bertil Kilander, M Peter Jansson, Org Leif Karlsson, Iv Hans-Ove Johansson,
HB Olle Norin och HB Ulf Andersson. Sittande: Skr Staffan Lindholm, ÄÄ Leif
Forsell och Skm Bengt Berg.

Efterlogen inledes med att MÄ Jan-Olof Swärd läste dikten; Till eftertanke
av den danske filosofen Sören Kirkegaard. Ett bra val av dikt inför kvällens illustra sällskap av druidbröder. Efter nationalsång tog ÄÄ Leif Forsell
till orda. Han tackade SÄÄ Alf Stenson och övriga SL-ämbetsmän för den
minnesvärda installationen. Den nyss avgångne tjOÄ Owe Carlsson tackade
för de år han fått känna och tjäna bröderna. Besöken kanske blir mer
sällsynta nu när hans nya bopåle står i Oskarshamn.
Broder Tomas Monsén berättade att man startat en Facebook-grupp (en
sluten sådan) för våra bröder. Han avslutade med en stämningsfull sång
om att likt träd skydda varandra. Mycket uppskattat.
Uppskattat var också
besöket från Norge.
En kär tradition att
besöka varandras
loger. SSkm Christer
Hardenberg bjöd
in att följa med till
Halden och deltaga i
Bröder från Norge; Kåre Martin Hovland, Ragnar Öysten firandet av Druidiskt
Klauson, Tore Erling Jensen och Ole Peder Solberg
Nyttår i början på maj.
Ulf Sahlén
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60 Logen Arosia, Västerås

Eubatmöte med reception den 14 mars
28 bröder var närvarande för att hedra tre nya
bröder Gert Andersson,
Arosia, Giuseppe
Ghidoni, Arosia och
Göran Näslund, Borvo.
Invigningen gick på ett
strålande sätt av logens
ämbetsmän och extra
glädjande var det att
Göran Näslund, Gert Andersson, Giuseppe Ghidoni logen Borvo från valde
att komma till oss för
receptionen av sin nya broder. ÄÄ Bengt Tiger från logen Borvo tackade för
den väl genomförda ceremonin och överlämnade sju druidiska rosor till logen.
Vår rekryteringen av nya bröder har fortsatt med god fart, mycket tack
vare den trevliga centralt belägna lokalen. Vi bjuder även in till särskilda
druidkvällar med damer där bröderna uppmanas att ta med sig vänner
som eventuellt vill bli bröder i vår loge.
I efterlogen hölls talet till logen av K Anton Wandin och talet till fosterlandet av R Tord Lagerlöf. De nya bröderna tackade för en fin reception och
betonade att de känner sig välkomna och att de är övertygade om att de
kommer att trivas bra med bröderna och med logen. De lovade att vara flitiga besökare och på så vis lära mer kunskap och kunna delta i logearbetet.
Text och foto: Bernt Warnquist

Margareta Johansson och kökslaget Micael Olsson,
Roland Waara och Michael Martinsson fick lovord

utsökta middagen. Broder Tony överöste även beröm till bröderna i kvällens kökslag

Eubat reception den 15 mars med kaos i trafiken men ljus och värme i lunden lockar
Tisdagen den 15 mars svepte en värmebölja in över Lappland och ställde
till kaos i trafiken då snön och isen som under vintern packats på gator
och vägar plötsligt inte bar och förvandlades till en 20 cm djup issörja.
Efter bilbärgning och snöskottning i frack trotsade druidbröderna vädrets
makter och 35 bröder samlades för att se fyra nya bröder under högtidliga
former recipiera och upptas till nya bröder i logen.

Sven-Uno Andersson, Stefan Ågren, Marcus Zetterqvist och Stefan Aspemo

62 Logen Minera Ferrorum,
Gällivare
Bardgradgivning den 1 mars

Thomas Becker, Curt Edlund, Kurt Nilsson och Olle Ek

Rekryteringen av nya bröder har varit framgångsrik de senaste åren och gradgivningarna duggar tätt. Bröderna hade samlats för att välkomna fyra nya
barder. Ämbetsmännen under ledning av ÄÄ Jan-Christer Gärde gladde sig åt
och konstaterade att bröderna Thomas Becker, Curt Edlund, Kurt Nilsson och
Olle Ek besökt mötena flitigt och med råge uppfyllde alla krav för bardgraden.
De nyvordna barderna överraskande med att snabbt ha tagit till sig ny
kunskap och omsatte det i praktiken i ett kort kärnfullt tacktal under efterlogen. OÄ Tony Johansson överraskade sig själv med att det var första
gången han hållit ett tacktal till sin fru för den goda maten. Det var vår
eminenta husmor, tillika Tonys fru Margareta Johansson, som tillagat den
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Efter receptionen
var det teckenutdelning. ÄÄ
Jan-Christer Gärde
kunde bekläda OÄ
Karl-Åke Dynesius
med tecknet för
400 möten då han
denna dag bevistade
sitt 400:e möte. R
OÄ Karl-Åke Dynesius 400 möten,
Hans Falk fick
R Hans Falk 200 möten, K Jim Majlöv 100 möten.
mottaga tecknet för
200 möten och K Jim Majlöv fick tecknet för 100 möten.
Mötet var det sista mötet för nuvarande ämbetsmän och ÄÄ passade på att
tacka ämbetskollegiet för deras insats under perioden.
När det var dags att bryta upp och gå hem så hade några fler gator blivit
röjda men många bröder fick pulsa den sista biten i issörjan i lågskor fram
till hemmets port. Varken bitande köld, snöstorm eller Issörja hindrar bröderna i Minera Ferrorum att träffas i lundens ljus och värme.
Text & foto: Per-Erik Jönsson

63 Logen Aquila, Karlstad
Per Berndtsson, som nyligen fyllt 60 år axlar rollen som ny ÄÄ. Vid
Eubatmötet den 10 mars installerades en ny ämbetsmannakår för nästa
period. Följande ämbetsmän från Storlogen Vänerland svarade för en
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högtidlig och värdig installation: Christer Hardenberg, Bo Björkman, Jan
Andersson och Göran Berg.
Bröder som nu ingår i Aquilas nya ÄK är: förutom Per Berndtsson, MÄ Bo
Lundberg, Skr Gunnar Lindborg, Skm Bert Persson, M Lennart Hedell, Iv
Valter Lindén och Yv Lars Hofling.

Så här glad blir man när man fyllt år. I samband med brödramåltiden
hyllades från vänster Bo Björkman, en av logens stiftare som fyllt 75 år och
till höger Ulf Sundequist 70 år, nu avgående Lv. De omgärdar avgående ÄÄ
Ronny Lundberg
Text och foto: Ulf Widén

Svensk Druid-Tidning
Årsdagen är en mycket fin ritual där
bl a vår Org hade valt musiken med
omsorg så att bröderna fick en upplevelse för både öron och ögon. OÄ
Sture Gustafson fick tilldelat veterantecknet av SSkr Anders Regnell,
SM Pierre Ullmark och ROÄ Göran
Juntorp. Broder Sture har under
dessa 25-år varit ämbetsman i 14 av
dessa, en imponerande siffra.
Logen fick en fin present av bröderna i Cynthus som överräcktes av ÄÄ
Christer Ström. Det var glasljusstakar som vi kan använda vid brödramåltiden. Dessa tillsammans med de nyinförskaffade vita dukarna gör att brödramåltiden får ett lyft. MÄ Johan Björk höll sitt sista tal till fäderneslandet,
nästa möte är det ämbetsmannainstallation då han byter ämbete. Broder
Sture tackade för utmärkelsen och han kommer att bära den med stolthet.
Kennet

69 Logen Rigel, Örnsköldsvik
Eubatmöte med reception den 11 mars

Denna kväll innebar tillskott för logen i form av tre nya bröder, Peter Wolgner, Jan
Larsson och Leif Lundgren här tillsammans med ÄÄ Torbjörn Wallin.

66 Logen Taliesin, Jönköping
Eubatmöte med reception

Det är alltid fest när en broder ska länkas till brödrakedjan. Bröder kom
från när och fjärran bl a några från Camulus, som besökte sin första reception efter sin egen intagning.

Vår recipiend Hans Löf lämnades med varm
hand över av faddern Anders Thorstensson till
Beredande Brodern Ib Arberg som förberedde
Hans inför hans första steg in i gemenskapen.
Som skribent blir jag glad att sitta och få njuta av en
reception när samspelet mellan de olika delarna
flyter och smälter samman. Fäderneslandets tal inriktades mot den förändring som Sverige ständigt går
igenom, ett mycket tänkvärt tal av MÄ Johan Björk.
ÄÄ Arne Pettersson hälsade vår recipiend varm välkommen och förklarade lite
om logen och om vad tysthetslöftet innebär, att när regalien sitter på axlarna så
gäller löftet i övrigt kan du prata om allt. Nyblivne Eubaten Hans Löf tackade för
en annorlunda och mycket givande måndag. Han lovade att bli en flitig broder.
ÄÄ avslutade med en druidisk ring där vi tog avsked för kvällen. Förhoppningsvis
kunde vår nye broder Hans sova gott efter alla intryck som han fick.

Under efterlogen höll MÄ Kjell Fjellström talet till fosterlandet, ÄÄ Torbjörn
Wallin och ROÄ Olof Glud talade båda till recipienderna och hälsade välkommen till logen varefter de nya bröderna tackade för en högtidlig invigning.
Efterlogen blev som vanligt en mycket trevlig tillställning med god mat,
dryck plus en och annan rolig historia.
Dessutom hade vi denna kväll nöjet att ha besökande bröder från både
Logen Orion och Logen Ogmion vilket ytterligare höjde stämningen.
Kjell F

77 Logen Allbota, Kalmar/F-staden
Druidgradgivning och eubatmöte

Det blev ingen mjukstart för den nya
ämbetsmannakåren. Den 18 mars
kallade ÄÄ Martin Holm till möte. Det
var dags att genomföra gradgivning i
druidgraden. I enlighet med Ordens
traditioner och lagar upphöjdes denna
kväll bröderna Benny Yngvesson och
Jan Pilemyr till druider.
Under ledning av ÄÄ genomfördes
mötet med stil och värdighet. Ingen

Logen fyller 35 år, det är värt att fira.
Extra kul när vi får gästande bröder från vår moderloge Cynthus. Det är
speciellt att ha ett antal stiftarbröder närvarade vid detta möte och att
några är mycket aktiva i logen.
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kunde ana att det var nya bröder på flera ämbeten. Under druidmötet
lämnade Skm Johan Norén en ekonomisk redogörelse som visade att vår
ekonomi är i god balans. Efter druidgradgivning hölls ett eubatmöte till
vilket alla bröder som vanligt har tillträde.
I efterlogen hölls talet till de nya druiderna av tjOÄ Peter Malmberg och talet
till fosterlandet av Skm Johan Norén. Vinlotteriet vanns av broder Per Sandgen.
Vid pennan Håkan J

Installationen av nya ämbetsmän genomfördes av SÄÄ Per Larsen, samt
för kvällen tjänstgörande SM Rickard Jönsson samt SV Ulf Andersson. Den
senare gästspelande på sin egen hemmaplan.
När det hela var klart hade vi en ny ämbetsmannakår och flera kändes igen
från den avslutade perioden, några med nya titlar.
Tidigare ÄÄ Tommy Almkvist tog steget upp till tjOÄ, vilket borgar för en
fortsatt effektiv verksamhet i vår loge och avtackades med exregalie, en
utmärkelse som även bröderna Thomas Petersson, Per Dackander och
Stefan Nilsson fick fastnålade på sina högtidskläder.

78 Logen Avalon, Älmhult
Eubatmöte 3 mars

Först en extra Druidstämma där vi fick lyssna till revisorernas hyllningstal
till ett välskött verksamhetsår, och sedan Eubatmöte där vi fick lära oss röka.
ÄÄ Tommy Almkvist, som nu är inne på upploppssträckan i sitt ämbete, inledde med en vacker dikt om månaden mars av Ragnar Ekelund. Han hälsade oss alla välkomna och vände sig speciellt till gästerna från logen Wirdar i
Ljungby där ÄÄ Dennis Byrskog, anförde en femmannastyrka och hälsade
från hemmafronten och önskade oss välkomna på besök.
TjOÄ Jan Isaksson, som dessvärre inte har möjlighet att närvara vid den
kommande installationen, tog tillfället i akt att tacka för tiden på sitt ämbete, samt önskade den nya ämbetsmannakåren lycka till framledes.
Våra bröder Jonas Carlsson och Per
Andersson hade tagit sig an kvällens Ideella
programpunkt, och hade bestämt sig för att
lära oss röka. Dock icke tobaksvaror eller
otillåtna substanser, utan matvaror av diverse slag. Med hjälp av instruktiva bilder
och aptitretande beskrivningar visade de
båda hur det går till att på världens äldsta
sätt bevara och konservera matvaror. Vi fick
ett smakprov på rökt kött tillsammans med förrätten senare i vår matsal.
ÄÄ tackade de båda för ett mycket intressant ideellt inslag. Utöver nämnda
provsmakning väntade även i övrigt en
utmärkt god måltid i vår matsal. Samt
en födelsedagshyllning till broder Sven
Jardevi, till höger, som nyligen passerat
70-årsdagen. En dylik prestation belönas med vårt exklusiva Avalonvin.
Sextioen bröder hade trevligt tillsammans.

Nya Ämbetsmän och Stjärntecken i massor
Mycket högtidligare kan det inte bli. Ämbetsmannainstallation, utdelning
av Stjärntecken och Exregalier. Många vackra tal, superb måltid och mycket broderligt umgänge för femtiosex välklädda bröder. En kväll att minnas.

Mottagare av Stjärntecken. Stående fr v.: Bengt-Göran Ohlsson, Michael Håkansson,
Göran Sjökvist, Uwe Lange och Thomas Petersson. Sittande fr v.: Inge Ståhl, Roland
Karlsson, Bengt Adolfsson, Jan Nordström och Ulf Andersson.

Stolta mottagare av Ordens Stjärntecken, för första gången i Avalons historia, blev det nu aktuellt med utdelning av detta tecken. Tio bröder tyngs nu
ner på sina respektive vänstersida av fracken med denna utmärkelse. SÄÄ
Per Larsen genomförde det högtidliga momentet.
Vår nye ÄÄ Per Dackander anammade snabbt sin nya roll och ledde med
säker hand mötets fortsättning.
Logen Ossians MÄ Andrej Krugly hade tagit det trevliga beslutet att besöka
oss denna kväll, och framförde varma hälsningar från Olofström samt
överlämnade en vacker bukett med blommor.
Att det framförs vackra tal en afton som denna får betraktas som självklart.
Under en mycket välsmakande måltid och under befäl av tf Lv Christer
Blomqvist, talade Veteranen Jan Nordström för och till de nya innehavarna
av Stjärntecknet, Roland Bengtsson höll ett spirituell tal till Fosterlandet,
SÄÄ Per Larsen hyllade logen i allmänhet och nye ÄÄ Per Dackander lovade
att göra sitt bästa under den kommande verksamhetsperioden.
Man kunde helt klart konstatera det som nye MÄ Lars Pihl tidigare under mötet fastställt: Hälsotillståndet för bröderna var gott. Mycket gott.
Åtminstone för de som var med denna afton.
Alf G Carlsson


Försäljning och uthyrning av
Nya och begagnade truckar
Vi utför:
Service och akutunderhåll samt
brandskyddskontroll och gaffeltest.
På er befintliga truck park.

I samarbete med:

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

Stipendiefonden
behöver Ditt bidrag!

Stående fr v.: Org Hans R Johansson, M Stefan Nilsson, Ark Thomas Petersson.
Sittande fr v.: Skm Arne Samuelsson, MÄ Lars Pihl, ÄÄ Per Dackander, Skr Alf
Carlsson och tjOÄ Tommy Almkvist. Saknas på bilden: Yv Jan-Erik Lindblom, Iv
Dan Walfridsson och Lv Per Andersen.

Bg 782-1911 Skriv ”Stipendiefonden”,
på talongen så kommer bidraget rätt.
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Frackar
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

www.fracklagret.se
Laandling AB (Endast kontor)
Väverigatan 2, 291 54 Kristianstad
Tel 0454-57 20 55
info@fracklagret.se

JOUR
DYGNET
RUNT

Välkommen till
den Personliga Begravningsbyrån.

Välkommen
till denVipersonliga
hjälper er med allt inom begravning, gravs
Begravningsbyrån.
transporter, familjejuridik
och försäkringar.

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

Broder Jan Bolejko, logen Vasa
Mariedalsvägen 66, Malmö • 040-30 18 09
Mariedalsvägen 66, Malmö • 040 30 18 09

www.davidshallsbegravningsbyra.net
www.davidshallsbegravningsbyra.net

Välkommen till
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den Personliga Begravningsbyrån.

Mariedalsvägen 6
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mail@davidshallsb
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AKTIEÄGARNA
i Druidlogernas

i Malmö Fastighets AB

Medlemmar i

Förenade Gamla Druid Ordens i Sverige

Understödsförening

KALLAS HÄRMED TILL

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
Måndagen den 2 maj kl 18.00
i Ordenshuset, Västergatan 3 i Malmö

Kallas härmed till
ordinarie Föreningsstämma
Onsdagen den 18 maj 2016 kl 18.30
i Ordenshuset,
Västergatan 3 i Malmö

Stadgeenliga ärenden.
Styrelsen

Stadgeenliga ärenden.
Styrelsen

Aktieägarna kan avhämta föredragningslista och
årsredovisning från den 20 april på Västergatan 3
Fastighetskontoret

VI GRATULERAR
födelsedagarna i maj

95 år

Polaris, Åke Nordin, 9 maj

94 år

Alir, Yngve Olsson, 9 maj

91 år

Morvin, Folke Hedberg, 18 maj

85 år

Lir, Gösta Nilsson, 4 maj
Henry Hurle, Erik Andrén, 10 maj
Wirdar, Bo Asking, 15 maj
Nennius, Allan Wikström, 28 maj

75 år

Neptunus, Gunnar Carlson, 7 maj
Carnac, Olle Jönsson, 8 maj
Thesevs, Ingemar Lundström, 9 maj
Neptunus, Björn Eliasson, 10 maj
Manannán, Ingvar
Henriksson, 11 maj
Lir, Gunnar Andersson, 13 maj
Aquila, Hasse Haglund, 18 maj
Arosia, Sven Clauss, 20 maj
Sefir, Per Erik Korström, 22 maj
Pallas, Clas-Örjan Stille, 25 maj
Stella Polaris, Sören
Kreutzfeldt, 29 maj

70 år

Wirdar, Bengt Linnarsson, 1 maj
Dair, Lars Söderdahl, 5 maj
Thesevs, Sven-Olov Ramkvist, 11 maj Thesevs, Jan Gunnarsson, 6 maj
Guta, Bertil Andersson, 16 maj
Polstjärnan, Folke Wiklund, 6 maj
Temenos, Yngve Eriksson, 17 maj
Nerthus, Thomas Blomqvist, 11 maj
Teutates, Arne Lundvall, 17 maj
Arosia, Bo Hägerman, 11 maj
Wirdar, Alf Germundsson, 20 maj
Manannán, Lars Bergholtz, 14 maj
Cynthus, Torvald Bolander, 23 maj
Polstjärnan, Eivind Ekebjörk, 15 maj
Derva, Ove Hallin, 23 maj
Ogmion, Bo Lindgren, 17 maj
Wirdar, Bertil Olsson, 31 maj
Stella Polaris,
Roger Andersson, 18 maj

80 år

Nennius, Karl-Göran Johansson, 19 maj
Orion, Benny Lennartsson, 20 maj
Derva, Peter Vahter, 23 maj
Vasa, Göran Längby, 29 maj
Teutates, Jan-Åke Ohlsson, 30 maj
Värend, Gheorghe (Gino) Balos, 31 maj
Thesevs, Tommy Davidsson, 31 maj

60 år

Teutates, Lars Ahl, 1 maj
Lir, Håkan Sjögren, 5 maj
Thesevs, Mikael P Johansson, 6 maj
Nerevs, Sven-Åke Strömberg, 8 maj
Wirdar, Thomas Johansson, 10 maj
Eos, Lars Andersson, 11 maj
Karlavagnen, Lars Sellén, 12 maj
Arcturus, Kjell Enberg, 12 maj
Avalon, Bo Johnsson, 14 maj
Nennius, Jan Nilsson, 14 maj
Cynthus, Stellan Svensson, 20 maj
Halör, Bo Olsén, 21 maj
Merlin, Claes Heimfors, 23 maj
Idris, Jaak Kallak, 23 maj
Orion, Frank Nyhlander, 25 maj
Nennius, Tomas Eriksson, 27 maj
Stonehenge, Lars R Johansson, 30 maj
Ossian,
Ingvar Andkvist Mårtensson, 31 maj
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50 år

Aquila, Erik Hagman, 7 maj
Nerevs, Nicklas Wenström, 17 maj
Nerthus, Anders Svensson, 18 maj
Karlavagnen, Ulf Steringer, 21 maj
Fingal, Alf Ingvarsson, 24 maj
Nennius, Jonas Nordlander, 26 maj
Henry Hurle, Tomas Malmqvist, 27 maj
Teutates, Bo Larsson, 28 maj
Vasa, Håkan Persson, 30 maj

40 år

Allbota, Robert Norberg, 6 maj
Manannán, Kristian Olsson, 9 maj
Idris, Carl-Johan Insulander, 10 maj
Circius, Leif Andersson, 21 maj
Lir, Manne Engström, 22 maj
Merkur, Mattias Sandström, 24 maj
Dair, Jarl Sköld, 25 maj

Nr 4 april 2016

Svensk Druid-Tidning

VÄLKOMNA I BRÖDRASKAPET
Logen Ad Astra, Malmö

Eu 16 03 08
Niclas Olofsson
Limhamnsväge4n 48, 217 75 Malmö
Lars Bäckström
Ola Brorssons väg 27, 218
36 Bunkeflostrand

Logen Borvo, Gävle

Eu 16 03 01
Rolf Malmqvist
Fingerörtsgården 5, 261 72 Häljarp
Paulus Eriksson
Tallmätaregatan 2, 218
38 Bunkeflostrand

Logen Arosia, Västerås

Logen Fingal, Hörby

Eu 16 03 14
Gert Andersson
Vildvinsvägen 11, 722 45 Västerås
Giuseppe Ghidoni
Kungsfågelgatan 39, 724 69 Västerås

Logen Beltain, Östhammar

Eu 16 02 15
Hillar Veiksaar
Engelbrektsgatan 12 A,
742 31 Östhammar
Mats-Åke Hellstadius
Berga Gård 6, 178 93 Drottningholm

Logen Morvin, Luleå

Eu 16 02 27
Sam Olsson
Smyckegatan 78, 426
51 Västra Frölunda
Andreas Samuelsson
Bäckegatan 36 B, 413 16 Göteborg

Logen Carnac, Helsingborg

Eu 16 03 18
Rikard Åkeson
Bankgatan 5, 267 34 Bjuv
Lars Pregler
Kavaljersgatan 16, 256 57 Ramlösa
Göran Svensson
Julinsgatan 9, 256 54 Ramlösa
Daniel Hagerman
Oceanen 95, 263 91 Höganäs

Logen Amici, Landskrona

Logen Iris, Göteborg

Eu 16 03 14
Göran Näslund
Runebergsvägen 10, 802 67 Gävle

Logen Merlin, Karlskrona

Eu 16 02 26
Ingemar Isaksson
Vintervägen 9, 974 41 Luleå
Håkan Manderstedt
Tranbackevägen 71, 975 92 Luleå

Logen Rigel, Örnsköldsvik

Eu 16 02 27
Kristofer Andersson
Näktergalsvägen 4 A, 371 60 Lyckeby
Mattias Hansson
Ronnebygatan 4, 371 32 Karlskrona
Per Schjölin
Vallgatan 6, 371 30 Karlskrona

Logen Minera Ferrorum,
Gällivare

Eu 16 03 01
Alf Ingvarsson
Solrosvägen 10, 242 37 Hörby
John Löfqvist
Hildagatan 3, 242 34 Hörby
Lars Nilsson
Granlidsgatan 12, 242 33 Hörby
Jörgen Ständig
Snickarevägen 11, 242 33 Hörby

Eu 16 03 15
Sven-Uno Andersson
Tjautjas 186, Koskullskulle
Stefan Ågren
Söderbergsvägen 26,
982 36 Gällivare
Stefan Aspemo
Hallonvägen 5, 982 35 Gällivare
Marcus Zetterqvist
Bagarvägen 2, 982 38 Gällivare

Eu 16 03 11
Jan Larsson
Svedjeholmsvägen 7,
892 32 Domsjö
Peter Wolgner
Brogatan 8. 892 32, Domsjö
Leif Lundgren
Hamptjärnsvägen 1, 892 33 Domsjö

Logen Värend, Växjö

Eu 16 03 16
Anders Eriksson
Norra Ringvägen 14, 352 36 Växjö
Åke Almqvist
Olofsgatan 16, 364 30 Åseda

Logen Taliesin,Jönköping

Eu 16 02 22
Hans Löf
Långgatan 50, 561 34 Huskvarna

Logen Wales, Malmö

Eu 16 03 18
Jonas Eriksson
Mäster Nilsgatan 24, 211 26 Malmö

FRACK 1.795:-

Välkomna till

Carlgren´s Herr

Komplett med alla tillbehör

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

Svart kostym
1.895:Smoking + skjorta 2.000:Lackskor
650:-

2.450:-/2.550:-

BRUSTNA LÄNKAR
Logen Cernunnos, Höganäs Logen Nennius, Boden
OÄ-br Henry Larsson
Invigd i Orden den 12 april 1983
Avliden den 20 mars 2016
35 medlemsår

Logen Fingal, Hörby

OÄ-br Kurt Johansson
Invigd i Orden
den 2 december 1956
Avliden den 3 mars 2016
60 medlemsår

ROÄ-br Per Persson
Invigd i Orden den 3 februari 1981
Avliden den 8 mars 2016
33 medlemsår

Logen Triton, Norrköping
R-br Kjell Holmqvist
Invigd i Orden
den 22 november 1979
Avliden den 27 februari 2016
37 medlemsår
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Logen Wales, Malmö

OÄ-br Karl-Eric Håkansson
Invigd i Orden den 19 oktober 1973
Avliden den 13 mars 2016
43 medlemsår

B
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Druid-Ordens Kansli, Västergatan 3A, 211 21 Malmö

Kampen mot prostatacancern
fortsätter
BidraGspaKet

För den enskilde brodern eller
företaget har vi följande paket

NORGEINSAMLING
NY CYKELTUR

Brons  250 kronor
§
§

Numrerat bronsdiplom

§

en krona per cykelmil

Namnet med i sammanställning
i Druidtidningen efter projektet

silver  2 500 kronor
§
§

Numrerat silverdiplom

§

Namnet med i sammanställning
i Druidtidningen efter projektet

§

tio kronor per cykelmil

½ sida i Druid-tidningen under
hösten

Guld  25 000 kronor
§
§

Numrerat gulddiplom

§

Namnet med i sammanställning i
Druidtidningen efter projektet

§
§

Två exemplar av vår fotobok

§

100 kronor per cykelmil

Norg
e

på lä

ngde

Föreläsning efter projektet
på valfri plats i landet
(Sverige eller Norge)

n

Två sidor i Druidtidningen under
hösten

förra årets cykelfärd genom sverige gav drygt 210 000
kronor till vår stipendiefond och vårt välgörenhets
arbete med stöttning av prostatacancerforskningen.
Nu tar vi nya tag för att få in ytterligare medel till stipendiefonden och
utmanar också våra bröder i Norge genom att köra ”norge på läng
den” från Nordkapp till Lindesnes.
Starten kommer att ske i slutet av maj och sen får vi se hur lång tid det
tar i det backiga Norge.
Färdväg framgår av vår blogg. Bankgiro, Swish och utlandsbetalning hittar du nedan och vi hoppas på ett gott bidrag från loger både i Sverige
och Norge, privata bröder och personer och företag vi träffar längs vägen.

EN TJUGA PER SVENSK BRODER GER 100 000 KRONOR!
Hoppas att logerna liksom i fjol är positiva till vårt projekt
och är lika insamlingsvilliga detta år!

Peter & Ulf Tengbrand

Bröder & Bröder i logen Idris
+46 (0)70-565 83 14 • +46 (0)70-268 03 02
Blogg: npl.blogg.se • Instagram: npl2016
Bankgiro: 671-2459 • Swish: 123-301 04 93
Utrikesbetalning: BIC: SWEDSESS IBAN: SE64 8000 0827 0100 4749 3291
www.druidorden.org

STRÄNGNÄS
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