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SOMMAREN 2016 ÄR SLUT!
Nu startar logearbetet
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Druid-Ordens Stipendiefond
Tre års insamling till vår Stipendiefond har givit oss en summa långt
över en miljon kronor.
Ett resultat genom insamlingar på många olika sätt.
Tack alla bidragsgivare!
Nu är det hög tid att börja fundera över
…var våra stipendiemedel kan göra mest nytta, var vi tror oss kunna
göra störst skillnad?
Det är nu mindre än ett år tills vi skall dela ut stipendier under
Riksmötet i Linköping och det är nu dags att komma med förslag på
vem eller vilka inom prostatacancerforskningen som skall komma i
åtnjutande av våra fondmedel.
Stora belopp satsas redan på prostatacancerforskning. Mycket av
medlen hamnar i stora forskningscentra/organisationer och där våra
pengar visserligen skulle göra nytta, men också riskera att mer eller
mindre försvinna i en stor forskningsbudget.
Tänk om vi kan finna mottagare som verkar i en lika kvalitativ, men
mer blygsam miljö, där våra pengar verkligen skulle kunna göra skillnad! Kanske bidra till att forskningen kan fortgå ytterligare en tid eller
ta ännu ett steg framåt? Eller rent av komma in i ett avgörande skede?
Tänk om vi fick en sådan effekt av våra insamlingsinsatser!
För att få ett rejält urval innan Ordensrådet beslutar om mottagare, uppmanas bröder och loger att inkomma med förslag till stipendiemottagare.
Mejla eller skriv till Ordenskansliet. Gör det nu, så att vi får tid för
en noggrann värdering av förslagen. Mail: kansliet@druidorden.org

Riksmöte 2017 Linköping den 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.
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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.
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I huvudet
på en redaktör
Världen behöver fler (super)druider
Till och från har jag nöjet att agera som guide på Åbergs MUSeum i
Bålsta. Där har jag möjlighet att vistas med mina barndoms seriefigurer, superhjältar och fantastisk konst inom genren popkonst eller
som vi kallar ”comicism”.
I sommar har vi firat den vandrande vålnaden, Fantomen, 80 år efter
hans ”födelse” med en specialutställning med bl a olika tolkningar av
honom med kända konstnärer. Mycket har sagts om Fantomen; ”Du hittar aldrig Fantomen - han hittar dig”, ”Fantomens röst isar blodet”,
”Då Fantomen frågar svarar man” och inte minst,”Fantomen vilar
först då fred råder i världen”. Han har långt kvar till vilan. Slag i
slag dök det upp superhjältar (Stålmannen, Spiderman, Läderlappen/
Batman) efter Fantomen och de flesta skapades i slutet av 1930.
Varför dök det upp så många superhjältar just i slutet av 30-talet?
Frågan har diskuterats av serieanalytiker och det man upptäckte var
att många av tecknarna, amerikanska grabbar, hade judiska rötter.
Teorin är att dessa hade större insikt än gemene man om det som
höll på att hända i Hitlers Tyskland. Och då skapade man odödliga
hjältar som slogs för det goda mot det onda.
Det har sagts att unga amerikanska pojkar, som skeppades över till
Europa och andra världskriget i början av 1940, packade ner tidningen ActionComics med Stålmannen i sin trunk som skydd och moraliskt stöd under kriget. Så indirekt kan man väl säga att Stålmannen
var med på resan för att skapa fred i världen.
En broder, tyvärr lämnade han brödrakedjan för många år sedan,
uttryckte saken så här; ”Tänk om alla vore druider så skulle
jorden vara en mycket bättre plats att leva på”. Ett av våra
värdegrunder är att vi ska sträva efter att lära oss om oss själva och
våra medmänniskor för en bättre samvaro. Det tolkar jag som att
leva i fred med varandra.
Alltså behövs det flera druidbröder för en bättre värld. Med det vill jag
uppmuntra till rekrytering av blivande bröder. De flesta logerna har
sina informationsmöten nu på hösten och vi hoppas
att många kommer och att många väljer att bli en
druidbroder. Lycka till!
Till sist önskar jag er bröder en god hälsa. Här ett tips;
Ät mer rädisor. Rädisan är en fantastisk grön?sak.
Den rensar bihålorna, förbättrar matsmältningen,
förhindrar virusinfektioner och rensar bort gifter
från levern, gallblåsan, magen och tjocktarmen.
Den minskar inflammationer, motverkar hjärt- och
kärlsjukdomar, rensar njuren, motverkar andningsproblem och behandlar gulsot. De
lärda säger detta.
Kari Aarnivaara
Ha en god och hälsosam höst!

Tel. 0171 364 82
kari.aarnivaara@telia.com

3

Svensk
Druid-Tidning
SVENSKA DRUID-ORDEN
FGDO

Västergatan 3A • 211 21 Malmö
Tel 040 12 80 81
Bankgiro: 782-1911
Bank: Svenska Handelsbanken
Org.nr: 84 60 01-3454
E-post: kansliet@druidorden.org
Redaktionen:sdt@druidorden.org
Hemsida: www.druidorden.org
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 8 utkommer omkring den 20 oktober
• manusstopp den 25 september
Nummer 9 utkommer den 21 november
• manusstopp den 25 oktober

Upplaga 5.200
ISSN: 1650-8815

Svensk Druid-Tidning

Nr 7 september 2016

Nathan Söderblom staty i Rådhu

Storlogen Järnbäralan
...från källorna till hav
av SÄÄ Lars Kjellgren, Riddaren av Dalaskogens guld

Julbocken i Gävle
Vi följer Dalälven och Ljusnan från källorna till havet
och får en fin inramning av storlogen Järnbäraland,
som omfattar landskapen Dalarna, Gästrikland
och Hälsingland. Förutom älvarna så inramas
området av fjällkedjan i väster och Jungfrukusten
längs Bottenhavet, med dess vackra skärgård i
Hälsingland. Storlogen bildades 20 november 1971
består av fem grundloger med ca 300 bröder.
Området bjuder på ett mångsidigt och variationsrikt
innehåll, ifrån spännande historia och rika naturtillgångar till sport, kultur och många sevärdheter.
Historiskt kanske det första man tänker på är Gustav
Vasas ”strövtåg” i Dalarna under 1500-talets början,
där han lade grunden till Vasaloppet som sedan
länge är världens största årliga skidtävlingsarrangemang. Det finns säkert många bröder som har gjort
en svensk klassiker, där Vasaloppet ingår som en
delmängd, men även Vansbrosimningen, även den
inom Järnbäralands område.
Skogsbruk och gruvdrift med malmhantering är
ett par näringar som betytt mycket för området
under århundranden. Avesta är en av flera orter
inom Järnbärarland som fortfarande har kvar
viss malmhantering. En näring med rötter från
1300-talet där Avesta som industriort anses starta

Klosterskolan Avesta – logen Grann
under 1630-talet. I och med det påbörjades förädlingen av kopparmalmen från Falu koppargruva.
Denna var särskilt viktig under perioden 16501830. Huvudproduktionen var då mynttillverkning
där bland annat ett av världens tyngsta mynt med
en vikt av ca 20 kilo tillverkades.
Även andra produkter såsom takplåt tillverkades.
Först därefter växte järnhateringen i omfång och
dagens specialiteter är huvudsakligen höglegerat
rostfritt stål.
Järnverket i Avesta som tillhör stålkoncernen Outokompo är ett av världens ledande stålverk med
specialitet på produkter i höglegerat rostfritt stål.
Avesta är hemort för logen Grannos, som instiftades
1 nov 1958, och är Järnbäralands sydligaste grundloge. De har sin logelokal i den vackra Klosterskolan.
Sverige som var en stormakt särskilt under 1600-talet, men även en bit in i 1700-talet, råkade naturligtvis även ut för stora påfrestningar. Stora nordiska
kriget pågick mellan 1700 och 1721 i norra, mellersta och östra Europa. Under den största delen
av kriget, fram till 1718, var Karl XII kung i Sverige.
”Dåvarande” Järnbäraland blev även drabbat av
detta krig. Ryssarna angrep, härjade och brände
flera städer längs den svenska ostkusten.
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Det ryska anfallet mot Gävle 1719 slogs tillbaka av
svensk militär och den ryska avsikten att bränna
Gävle gick om intet.
Värre gick det för de två andra kust- och numera
logestäderna Söderhamn och Hudiksvall. 1721
angreps båda platserna under det Stora nordiska
kriget av Ryssland och städerna ödelades av anlagda bränder.
Längs kusten av Järnbäraland finns tre av våra loger. I söder har Logen Borvo sin hemvist i Gävle,
som instiftades 8 oktober 1960.
Gävle är en stad som förknippas med mycket. En inte allt för munter historia är den som nästan varje år
upprepas och sätter Gävle i fokus är ”Hur ska det gå
med bocken i år?” Julbocken i Gävle har en 50-årig
tradition att vara en samlande symbol för köpmännen. Tyvärr har den blivit mest känd för att den har
blivit uppeldad varje år. Förutom julbocken, så förknippas Gävle med kända attribut såsom Furuvik,
Järnvägsmuseum, Ahlgrens bilar och Gevalia kaffe.
Söderhamn, som ligger vid den vackra jungfrukusten har sin druidloge i logen Alir. Det är den yngsta
logen i Järnbäraland och grundades 25 april 1970.
Namnet Alir är inte av ”druidisk” härkomst såsom
logenamn brukar vara, utan återspeglar mer den
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Hälsingegården Jon-Lars i Långhed Alfta

Visentstaty i rostfritt stål i Stadsparken i Avesta.
Visenten var symbolen för Avesta Jernverk

nd
vet

Utsiktstornet Oskarsborg i Söderhamn

Glada Hudikteatern

Bandyspelare från Edsbyns IF

nos logelokal
lokala geografiska historien. Alir var den gamla
benämningen, ända sedan vikingatiden på den
södra delen av Hälsingland. Alir betyder åland eller
åtrakt och här fanns den sydligaste tingsplatsen i
Hälsingland och på denna plats antogs Hälsingelagen omkring år 1320.
Andra kännetecken för logen Alirs omgivning är
det välbekanta tornet Oskarsborg som står på Östra
berget och dess siluett blivit välbekant för såväl
besökare i staden som de som passerar på E 4 på
väg till norra Sverige eller Nordkap. Söderhamn har
under de sensate tre åren hållit sig i topp vad avser
friluftskommun i Sverige. Nästa år kommer Söderhamn stå som värd för SM-veckan.
Hudiksvall som ligger vid den norra delen av jungrukusten har genom sin loge Ogmion placerats på
vår Druidiska karta. Ogmion instiftades 2 november 1957 och har under det senaste decenniet haft
en mycket positiv trend och utveckling.
Glada Hudik har länge varit ett välkänt begrepp. Ett
nyare begrepp är Glada Hudikteatern som i år firar
sitt 20 årsjubileum. Dess ledare Per Johansson med
övrig personal har på ett föredömligt sätt arbetat
och tagit sig an människor med funktionshinder.
I en miljö som mötts av med visst motstånd från

såväl nära omgivning som från det svenska etablisemanget. Trots detta har de arbetat med gruppen
och satt upp ett flertal pjäser, spelat in film och
uppträtt i såväl Hälsingland, på Cirkus i Stockholm,
övriga Sverige som New York. Jag lyssnade på Per
Johansson vid en föreläsning och hans konstaterande, att av människor finns det ”normalstörda
och utvecklingstörda”, vilket visar på ett lika människovärde för alla människor. Detta överensstämmer väl med vår druidiska värdegrund.
Att vara i Järnbäraland och inte se det rika sportsliga arvet och traditionen torde vara en omöjlighet.
Vem har inte hört talas om skidåkarna Mora-Nisse
och Sixten Jernberg? Ishockeytraditionerna med
särskilt Leksand och Brynäs? Bandytraditionerna
särkilt i Södra Hälsingland och Gästrikland med
Broberg/Söderhamn, Edsbyn, Bollnäs och Sandviken spelande i högsta serien.
Många andra idrotter såsom skytte, speedway,
bordtennis, skidor med mera har även skördat
stora framgångar på våra logeorter.
Vid tanke på bandy, så är Edsbyn ett av de första lagen man kommer att tänka på och med
flera SM-tecken under senare år. Där ligger även
Järnbäralands äldsta loge Temenos, instiftad 27
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maj 1953. I det vackra södra Hälsingland och i
trakterna kring Ovanåker med omnejd finns det
många vackra Hälsingegårdar som finns uppsatta
på UNESCO:s världsarvslista. Dessa gårdar återspeglar på ett tydligt sätt hur man tidigare levde
på landsbygden. Hälsingland är ”linets vagga”. Här
har odlats, skördats, bearbetats, spunnits garn och
vävts vackra alster i starkt och outslitligt linne.
Järnbäraland kan ståta med två mottagare av
Nobelpriset. 1930 fick dåvarande ärkebiskopen
Nathan Söderblom, född i Trönö Söderhamn
Nobels fredspris. Året därpå, 1931, erhöll Erik Axel
Karlfeldt, född i Karlbo Folkärna utanför Avesta,
postumt Nobelpriset i litteratur.
I det varierande Järnbäraland med så skiftande
karaktär i olika avseenden, kan man säga att det
finnssåväl gröna som vita områden i flera avseenden. Det finns vita fjäll, grön skog och odlad mark.
Men det finns även vita och
gröna druidiska områden.
Utvecklingen har under de
senaste decennierna haft en
uppåtgående tendens med
liten men stabil medlemsökning över tid.
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Finlands
tre krig
text Henrik Enander, bild Kari Aarnivaara

Under andra världskriget utkämpade Finland tre olika krig: Vinterkriget
1939-1940, Fortsättningskriget 1941-1944 och Lapplandskriget 1944-1945.
Vinterkriget var ett rent överfallskrig, i vänskapspakten mellan Hitler och
Stalin hade den senare tillförsäkrats Finland som sovjetiskt intresseområde. Efter misslyckade diplomatiska förhandlingar under hösten 1939 där
Stalin krävde stora finländska landavträdelser i öster, anföll Sovjetunionen
Finland 30 november 1939.
Nu blev det inte den enkla militärpromenad till Helsingfors på några dagar
som Stalin hade trott. Den finländska armén försvarade landet med stor
envishet och tapperhet, vilket väckte världens beundran och stickade
yllestrumpor och matpaket strömmade in när Finland behövt soldater

och granater. Efter tre månader segrade övermakten över tapperhet och
Finland tvingades sluta fred med Sovjetunionen i mars 1940 med stora
landavträdelser.
Finland var besegrat, ensamt och isolerat. Lösa planer på en försvarsallians med Sverige stoppades av Moskva med motivering att något sådant
stred mot fredsfördraget. Istället försökte Finland föra en strikt neutralitetspolitik gentemot den stora grannen samtidigt som landet hade stora
inrikesproblem, bl a genom att ta hand om nära en halv miljon karelare
som frivilligt lämnat de avträdda områdena.
Tyskland som under Vinterkriget förhållit sig neutralt ändrade plötsligt sin
politik på hösten 1940. Finland fick nu tillstånd att köpa stora mängder
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Från finländsk sida var man från första början mycket noga med att
understryka att landet inte var allierat med Tyskland. Man var bara
”vapenbröder” som kämpade mot en gemensam fiende. Samtidigt var
Finland det enda demokratiskt styrda land som slogs på samma sida som
Tyskland. Folkopinionen såg med tillfredsställelse att man återtog de efter
Vinterkriget förlorade områdena men situationen blev en helt annan när
finländska trupper trängde in på sovjetiskt område. Än värre blev det när
det blev uppenbart att tyskarna hade förlorat kriget och vapenbrödraskapet
blev alltmer ifrågasatt samtidigt som den s k fredsoppositionen växte.
När Sovjetunionen sommaren 1944 inledde en storoffensiv mot Finland
tvingades Hitler skicka både modern krigsmateriel och soldater för att
hejda offensiven. I gengäld var president Ryti tvungen att lova Hitler att
Finland inte skulle sluta en separatfred. Men han avgick kort därefter och
efterträddes av marskalk Mannerheim som president. Denne kände sig
inte bunden av Rytis löfte utan inledde förhandlingar om ett vapenstillestånd vilket ingicks i september 1944 med ännu hårdare villkor än efter
Vinterkriget. En punkt krävde att Finland inom tre månader skulle ha tvingat all tysk militär att lämna landet.
Detta var bakgrunden till Lapplandskriget mot den forna vapenbrodern. I
södra Finland evakuerades den tyska militären under fredliga former men
i norr utbröt blodiga strider mellan tyska och finländska förband. De tyska
trupperna drevs långsamt mot Norge men tillämpade den brända jordens
taktik, bl a brändes hela Rovaniemi. Först i mars 1945 hade de sista tyska
trupperna lämnat finländsk mark och därmed hade Finlands tredje krig
också avslutats.

krigsmateriel, bl a både fältartilleri och luftvärnsartilleri med tillhörande
ammunition. Samtidigt tilläts tyska trupper transitera genom landet till
Nordnorge på samma sätt som Sverige tillät. Skillnaden var att i Finland
upprättades stora basförråd som vaktades av tyska soldater. Den tyska
närvaron i landet sågs av många finländare som en garanti mot eventuella
sovjetiska påtryckningar.
Officiellt förklarade Finland att man skulle försvara sig mot angrepp
men däremot inte själv gå till angrepp. Efter Hitlers beslut att anfalla
Sovjetunionen, som han ansåg kunna besegras på åtta veckor, började så
den omsorgsfulla tyska militära krigsplaneringen, särskilt i norr där målet
var att erövra Petsamo och dess nickelgruvor och med finländska arméförband under tyskt befäl. Denna planering var ytterst hemlig och bara
efter diskreta förfrågningar om hur lång tid det skulle ta att mobilisera den
finländska armén kunde finländarna gissa sig till vad tyskarna planerade.
Tidigt på morgonen 21/6 1941 inleddes så ”Operation Barbarossa”, det tyska
anfallet på Sovjetunionen. I sin dagorder till den tyska krigsmakten förklarade
Hitler att ”tyska divisioner under ledning av Norges erövrare och finska frihetshjältar under sin egen marskalks ledning skyddar Finlands område”
och gjorde detta med sina finländska kamrater. Detta uttalande skapade stor
förvirring i Helsingfors och utrikesministern förklarade snabbt att Finland skulle
förbli neutralt men försvara sig om man angreps. Några dagar senare anföll sovjetiskt flyg Helsingfors och andra städer och den finländska regeringen tvingades
erkänna att landet än en gång var i krig med Sovjetunionen. Den tyske ministern
i Helsingfors karakteriserade utvecklingen en smula poetiskt: ”I stormakternas
kamp om makten har de små nationerna mycket begränsade möjligheter
att själva bestämma sitt öde. Finland rycktes med i storpolitikens virvlar på
samma sätt som en strid ström i Finland rycker med sig en drivande stock”.

FGDO i Sveriges
Understödsförening
Avgång ur föreningen sker för broder som utträder eller avskiljes från
Orden. Broder som avgått ur föreningen kan beviljas återinträde under
förutsättning att han åter är medlem i Orden. Samma regler gäller som
vid nyrekrytering.
Återköp för medlem som avgår ur Föreningen, av annan anledning än
dödsfall, erhåller återköp av dödsfallsunderstödet, om han tillhört Föreningen
i minst 20 år. Fribrevsbeloppet utgör summan som erlagts för hela kalenderår från inträdesåret fram till medlemmen fyller 90 år.

Föreningen har till ändamål att vid medlems frånfälle utbetala dödsfallsunderstöd på villkor och belopp som framgår av Föreningens
stadgar.
Vid medlems frånfälle utgår dödsfallsunderstöd med 4000 kr.
Dödsfallet skall styrkas med Registerutdrag från Skatteverket, som
skickas till Skattmästaren i Understödsföreningen, ROÄ Per-Arne
Meijgren, tel. 040 49 99 47, e-mail per-arne.meijgren@telia.com
När Skattmästaren i Understödsföreningen fått registerutdraget utbetalar han dödsfallsunderstödet till Skm i berörd Grundloge
Grundlogen överför understödet till den avlidnes dödsbo eller till insatt förmånstagare. Avstår den eller de därtill berättigade frivilligt från
dödsfallsunderstödet, tillfaller detta föreningens dödsfallsfond.
Inträde i föreningen sker samtidigt med inträde i Orden för den broder
som inte fyllt 50 år. Inträde i föreningen för den broder som fyllt 50 år
men inte 65 år kan efter ansökan hos styrelsen i Understödsföreningen
beviljas av styrelsen. Inträde i föreningen för broder som fyllt 65 år
beviljas inte.
Medlemsavgift erlägges som fast avgift per kalenderår efter åldern
vid inträde i Föreningen
Avgiftsklass
2
3
4
5
6
7
8

Ålder nästa födelsedag
- 35 år
36 - 40 år
41 - 45 år
46 - 50 år
51 - 55 år
56 - 60 år
61 - 65 år

Uppnådd ålder
Återköpsvärde i % Uppnådd ålder Återköpsvärde i %
vid återköpav
Fribrevsbeloppet
vid återköp
av Fribrevsbeloppet
39 år
30 %
65 - 69 år		
70 %
40 - 44 år
35 %
70 - 74 år		
75 %
45 - 49 år
40 %
75 - 79 år		
80 %
50 - 54 år
45 %
80 - 84 år		
85 %
55 - 59 år
55 %
85 - 90 år		
90 %
60 - 64 år
60 %
90 - 		
100 %
För medlem som fyllt 90 år är fribrevsbeloppet 4 000 kr

Understödsföreningens stadgar finns i vår Ordenslag på sidorna 26 - 30.
Ordenslagen hittar du på vår hemsida druidorden.org under internt stammen - formulär och hjälpmedel
Understödsföreningens styrelse hittar du i vår Arbetsordning för 2016 - 2017.
Malmö den 15 juli 2017
ROÄ Claes Nilsson
Ordförande

Årsavgift
30 kr
35 kr
40 kr
45 kr
55 kr
65 kr
85 kr
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text Bertil Carlsson, illustration: karikatyr

Sköna kvällar med damer

”Jag minns de ljuva åren, jag
minns dem som igår, då
skämten och skratten
tätt följde mina spår..”
Skämt åsido! Men visst
var det så? De första
åren jag själv var med
i min loge Orion kunde
vi ställa till med minst
en och ofta två fester varje
år. Temafester med menyer
upplagda ryskt, franskt, kinesiskt, grekiskt, ja, till och med
Vilda Västern hann vi med. Våra damer fanns med i glädjen och värmen!
Enkla frågor har ofta komplicerade svar,
men jag tror att det går att vaska fram de guldklimpar som sammantagna var de avgörande bitarna för succéerna.
Samarbete, glädje och vilja!
Kanske dags för analys och åtgärd?
Det är enklast att se stora frågor från det egna enkla perspektivet. I mitten av nittiotalet hörde Orion till de fem största logerna! Det gör vi inte
längre! Alltså har vi inte haft en rekrytering som kompenserat våra förluster. Bröder dör och somliga lämnar vår Orden. Det första är oundvikligt,
medan det andra är oförlåtligt! En invigd broder som fått rätt introduktion
ska aldrig lämna oss! Här måste vi förstå att något fattas i vår brödravård
och vår marknadsföring!
Bara i ett fåtal meningar kan vi se att de tre teman, rekrytering, brödravård
och marknadsföring, som vår RSÄÄ Dag Wikman framhåller som viktiga för

den pågående fyraårsperioden finns med i våra sköna
kvällar med damer!
Då vi ska genomföra
våra fester är det ibland
naturligt att en tilltänkt
broder bjuds in. Då
händer det oftast att det
visar sig att logen har
bröder som redan känner den ”tilltänkte” eller
dennes partner. Vilken lycklig
omständighet! Marknadsföring
och rekrytering i ett slag. De äldre
bröderna finner glädje, inte i bara festen,
nej, tanken på att en ny broder kan knytas till
oss blir en impuls för de äldre att vara flitiga besökare.
Våra kvällar med respektive är inte bara en festlig kväll! För det ideella
utskottet och festlighetsutskottet innebär det en massa arbete, men rätt
planerat kan arbetet delas av många. Våra bröder med nätverk i affärsvärlden kan hjälpa till med att ordna vinster till våra lotterier. På så sätt
får flera möjlighet att vara delaktiga i arbetet. De överskott som skapas ger
logerna möjlighet att bedriva hjälpsamhet. När gåvor överlämnas kan det
synas i de lokala tidningarna. Allt går hand i hand och blir verktyg i vår
marknadsföring och rekrytering.
Att inte anordna gemensamma fester ska betraktas som brott mot kommunernas ordningsstadgar: ”Tomgångskörning förbjuden!”
Något för grundlogernas utskott att ta fasta på!

Ett magiskt
utemöte hos
Halör

Eriksson. Därefter var det
tid för att sjunga sången,
som blivit vår egen Halör
sång,”Ett morgon dopp på
näset” skriven av Mikael
Neumann. Avslutningsvis
läste OÄ Bertil Ahlquist
dikten ”Det är vackrast
när det skymmer” av Pär
Lagerkvist
Sugna på mat och dryck
vandrade bröderna ner
till uteserveringen, där
kockarna serverade ett
dignande grillbord. Under
måltiden underhåll trubaduren Cege, med en lagom
bakgrundston.
Kvällen avlutades med kaffe och kaka, där vår egen musiker broder Leif åter lät sin trumpet ljuda, både
solo och tillsammans med gästmusiker Cege som kompade med sin gitarr.
Själv avslutade jag kvällen med att lära känna vår presumtiva brodern
Göran Ericsson på vägen hem under en stjärnklar himmel.
Dator och kamera Bertil

Ännu en gång vandrade vi upp till Vikingabyns högsta punkt för vårt utemöte.
50 bröder, varav 10 från logen Stella Polaris, kunde njuta av denna fina
plats, med utsikt över Höllviken, Foteviken och längre bort Skanör Falsterbo
och ännu längre bort i horisonten anade vi vår granne Danmark. Ovanför
lyste solen över oss. Vilken kväll.
ÄÄ Joakim Boström hälsade alla välkomna till ett förkortat ute utemöte och
uttryckte sin glädje att så många hade tagit sig upp till denna vackra plats.
Efter ceremonin lät broder Leif Bengtsson sin trumpet ljuda över Näset. OÄ
Lennart Blomgren läste dikten ”Hur mår vår moderjord?” skriven av Claes
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Samling under Eken - typ
Stipendiefonden
behöver Ditt bidrag!

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

Det var ett 50 tal bröder som samlades i Skövdes unika soldathem för att åter få träffas och idka
druidisk samvaro. Soldathemmet byggdes 1916. Initiativtagare var Hovpredikant Paul Nilsson, som även
skrivit flera psalmer och texten till landskapssången; ”Jag hälsar dig Västgöta rike”.
Åter till kvällen. Sorlet stod högt i tak. Sommarens höjdpunkter skulle förstås märkas ut för enskilda
som för grupper. Skojigt var också att fyra presumtiva bröder deltog.
Kvällens tf ÄÄ Jan-Olof Svärd kallade till samling i parken utanför lokalen. Många vackra träd finns men
ingen ek. Hursomhelst, sinnebilden under Eken bär vi ju inom oss. Passande dikter framfördes. Inte
minst Tegners; ”Väl formar den starke med svärdet sin värld…” passar ju bra på militär mark. Efter ett
stämningsfullt musikstycke samlades vi åter inne i stora salen där mat och dryck serverades.
Efter flagghalning med nationalsång skingrades samlingen för att åter träffas i logehuset om styvt en månad.
Ulf Sahlén

SL SUNNANLAND

SL Sydvästanland

kallar till ordinarie Storlogemöte lördagen den 15
oktober i logen Avalons ordenslokal i Älmhult
DAGORDNING
Kl 09.00 Samling, kaffe o fralla
Kl 10.00 Old Ärk-församling, GG
Kl 12.00 Lunch
Kl 13.15 Ringgradsmöte, GG
Kl 14.45 Kapitelmöte, GG
Kl 17.00 Brödramåltid
Bindande anmälan om deltagande i kaffe, lunch och brödramåltid
skall lämnas på listan hos din Skr senast 2016-09-25, som därefter
omgående vidarebefordrar till SSkr Jan Isaksson på: sskr@sydvastanland.druidorden.com
Betalning sker till Skm i egen loge som sedan vidarebefordrar till
Skm i logen Avalon.
Kostnad för måltider; frukost 30:-, lunch 100:-, middag 200:-. Drycker
under dagen tillkommer och betalas på plats.
Klädsel: Högtidsdräkt. ROÄ ombeds bära Riddardräkt. Obs! Regalier
medtages
Broderligt välkomna i E F E
Per Larsen
Jan Isaksson
SÄÄ
SSkr

Kallar till Gradgivningsmöte söndagen den 6 november i
Druidvillan, Kyrkoköpinge byaväg 19, 231 91 Trelleborg
DAGORDNING
Samling kl.10.00
OldÄrk-graden kl.10.30
Lunch kl.12.00
Ringgraden kl.13.00
Kapitelgraden kl.14.00
Brödramåltid
Klädsel: Högtidsdräkt, ROÄ uppmanas bära Riddardräkt, regalier
medtages.
Broder som under de senaste två åren kallats till reception, men
inte recipierat ännu, kan nu göra detta efter anmälan till SSkr
Hans Hellman.
Det poängteras särskilt, att bindande anmälan om deltagande
i lunchen och brödramåltiden senast den 30 oktober 2016 till:
SM Rolf Svensson, E-post: sm@sunnanland.druidorden.com
tel. 0708-29 12 02
Är du allergisk mot någon mat så uppge det till SM vid anmälan.
ALLA STORLOGEBRÖDER HÄLSAS VARMT VÄLKOMNA I E F E
Ulf Liljegren
Hans Hellman
SÄÄ
SSkr
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Fartfyllt upptaktsmöte
hos Merkur
Den 18 augusti startade det nya logeåret med en resa
till Fällfors och Skellefteå Drive Center. En imponerande
anläggning som huserar på det numera nedlagda militära flygfältet. VD Bengt Astergren informerade först
om hela verksamheten, för att sedan visa oss runt på
anläggningen. 361 ha inhägnat område, 132 ha asfalterade ytor, tre landningsbanor, nästan 2 ha halkbanor,
crossbanor och den relativt nya motorsporten Drifting.
I det flesta andra fall talas det i kvadratmeter när det
gäller ytor, men här är det hektar som gäller, då förstår
alla vilka vidder det rör sig om. Till och med ett bergrum
finns det där och som enligt Bengt Astergren använts en
gång, då i testsyfte.
MÄ Johan Häggström började tidigt i somras maila oss
om resan till Fällfors och 60 bröder hörsammade hans
inbjudan. Förutom visning av området kunde den som
ville åka en tur med Ebba Grandin i hennes Porsche
(kanske pappa Johans bil?). En mycket snabb och skicklig tjej som börjat sin motorbana med gokart, likt det
flesta stora racingförare. Ebba hade gjort en bana dels
ute på ena landningsbanan och taxibanorna.
Kön till detta ringlade lång hela kvällen, och själv hann
jag med två svängar ute på banan. Förutom Ebba kom
bröderna Ulf & Cristoffer Hedgren och Signar Marklund
med sina bilar för att testa sin och bilens förmåga.
Ulf med sin Camaro, Christoffer med sin M-B AMG A45
4 WD, Signar med en Jaguar XK 8. Kan nämna att när
jag åkte på slutet av kvällen började däcken på Ebbas bil
protestera, då hade de fått nog.
Kvällen avslutades med middag på Skellefteå Drive
Center och runt 23-tiden var det så dags äntra bussen
för hemfärd med broder Anders Marklund vid ratten.
PS. Ok,han svängde åt fel håll ut från anläggningen och
var på väg åt ett helt annat håll men det talar vi tyst
om.DS
Text & foto Lorenz Ökvist

Ebba Grandin i sin Porsche
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Travbesök med
logen Aquila

Sol, vind och vatten!
Måndagen den 22 augusti klockan 17.00 samlades travintresserade bröder
med resp.ektive utanför Färjestad Travbana för det årliga travbesöket. I år
var det 10 bröder med som hade hörsammat kallelsen.
Kvällen börjar med ett guidat besök på stallbacken där vi fick information
om spelbara hästar i de olika loppen, mycket att hålla reda på för de som
inte är bevandrad i hur man läser ett travprogram.
Efter stallbacksvandringen togs restaurangen i besittning, god mat till en hyfsad
peng serverades. På spelet var det varierande resultat ingen vann stora pengar men
liten vinst blev det hos några av bröderna. Vi kunde konstatera att det var lönsamt
att spela på vissa kuskar. Den interna tävlingen vanns av broder Leif Rosewall.
Det var 3:e året som vi besökte travbanan och redan nu önskades en ny travkväll.

Höstupptakt med
kräftor hos Arosia
Höstupptakten med Eubatmöte
i början av augusti startade med
parentation över broder Gerhard
Linke som avled i juli vid en
ålder av 97 år. Broder Gerhard
var en flitig och uppskattad
logebesökare.
Efter terminens första möte
tog det traditionsenliga präktiga kräftkalaset vid. Lv bjöd
på både kräftor, paj och annat
gott. Org. Ragnvald hade komponerat ett nytt fint sånghäfte
som bröder sjöng till med
klara utopiska stämmor. Att
kräftorna uppskattades kan
man se på bilden.
Text och foto Erik Fahlgren

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

Visst är det förrädiskt lätt att tro att det automatiskt ska vara så under sommaren. Bland oss finns det de som av olika orsaker inte får så många bad- och
soltimmar under sommarlovet. Orsakerna kan vara sociala eller ekonomiska.
Vårt Välgörenhetsutskott kontaktade Frälsningsarmén och pratade om
deras sommaraktiviteter. De var mycket intresserade. Redan under våren
kunde vi bjuda in deras representant, Frans Ljungbladh som och berättade
om deras kolloverksamheten.
I Pengsjö, utanför Vännäs i Västerbotten äger EFS en ”stugby” som kan
användas som ”kollo”. I en miljö med skog och sjö finns allt att göra. Bad,
rodd och skogsvandringar.
Vi fick se hela anläggningen. Röda hus med vita knutar. Inga barn som satt
med sina mobiler! Alla var i gång med olika aktiviteter.
Varför är vi barn bara under en så kort tid av våra liv? Med det i bakhuvudet måste
vi förstå att inget barn har råd att förlora någon av de somrar de ska minnas hela
livet. Vi vuxna däremot har råd att hjälpa dem att få vara med i deras minnen. I
bilen hem fylls vi av värme. Det känns stort att vi fått vara med om detta.
Barnen och personalen hälsar och tackar. Och snart börjar en ny säsong,
då vi ska fylla vår välgörenhet till brädden!
På återseende, Curt Johansson och Sten Rastberg

Ny Birgitta Loge i
Figeholm/Oskarshamn

Ämbetskollegiet: V.O.S Carina Rönnerholm, S Kassör Carina
Johansson, S Cermoniledare Kerstin Bergström, S Sekr Camilla
Wärnström, Uppl S Maja Hansson, O.S Ewa Carlsson.

Den 9 april invigdes Birgitta loge nr 17, logen Virgo, i Figeholm/Oskarshamn.
Stort tack till alla herrar som hjälpte till med serveringen. Stort tack till alla
systrar som var med och förgyllde vår dag.
Vi är ett glatt gäng som under O.S, Gyllene Triangelgrads Syster, Ewas vägledning trevar oss fram bland paragrafer och ritualer. Vi hoppas att vi skall kunna
föra traditionen vidare och känna oss trygga i denna nya Systergemenskap.
Vi vill att våra systrar alltid skall känna att vi finns här för varandra. Vi är
idag 17 invigda systrar, vår första reception har vi den 9 oktober kl 17.00 då
sju nya systrar välkomnas in i systerskaran.
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BILEN SOM GICK
G SJÄLV
UTAV SIG

Text: Lasse Göransson Illustration: Karikatyr
Detta hände sig på det glada och övningsvänliga 80-talet. Allt var
möjligt; kuppövningar där hela flottiljen var involverad, större
och mindre övningar av alla de slag, SÖB:ar och vem minns inte
Bråvallaslaget. Nåväl, det var övning i Björkvik, inkallade repförband och inneliggande omgång av rörliga klargöringen.
Undertecknad, då bitr frivoff, blev tillfrågad om jag skulle kunna lägga upp sjukvårdsmoment ute i Björkvik. Jovisst, mer än
gärna. Gavs det en chans att komma ut i den s.k ”verkligheten”
så var jag ju inte sen att svara Ja. Sagt och gjort. Ut till bilskroten utanför flottiljen tillsammans med en vpl som hjälp. Med
lastbil och allt.
Där fick jag en nyss inkommen Renault, en med smeknamnet
Laban. Upp med den på lastbilen och ut mot Björkvik tillsammans
med en billast vpl som skulle vara sårskademarkörer. Väl där
körde vi av bilen och upptäckte att den ju fungerade, d.v.s. den gick
för egen maskin. Vad kunde väl vara bättre.
Jag sårskadade en 5-6 vpl som sattes i bilen och utanför. Så var
det bara att vänta på den rörliga klargöringstroppen som var
ute på uppdrag. Bilen var nedkörd i ett dike och allt såg mycket
dramatiskt ut. Jag hade lagt ut lite rök också för att det skulle
bli lite extra nerv i det hela. Snart nog kom fordonen farande
och det blev tvärstopp då de upptäckte bilen.
Rapport på radion, ut och inventerade, omhändertog och därefter radade jag upp grabbarna, som hade gjort ett kanonjobb.
Det var som taget ur en instruktionsbok. Jag gav dem det beröm
de förtjänade och de for vidare. Denna grupp var inneliggande
omgång. Dags att fara till nästa grupperingsplats som innehöll
”repgubbarna.”
Vi stannade väl några hundra meter hitom grupperingsplatsen
där en liknande ”olycka” skulle ske. Ny sminkning. Grabbarna
ställde upp sig för att snabbt kunna hoppa in i bilen och vänta på
att klargöringen skulle köra förbi.
Nu flög fan i mig och jag ville utöka dramatiken på så sätt att
jag skulle låta bilen köra rakt in bland träden för egen maskin.
Jag lade på en sten på gasen, lade i en låg växel med hjälp av

”kryckan” och hoppade ur bilen. Den for framåt med all den
kraft den var mäktig - det var ju inte många hästar under huven - så farten blev ju måttlig. Så måttlig att när den stötte på
de första ungbjörkarna stod den bara och ”tuggade” och kom
ingen vart.
Det blev inte mycket dramatik av det här, tänkte jag. Sagt och
gjort, jag backade ur planteringen och började om med mer gas
högre växel i. Men nu hände något som ingen av de närvarande
kunnat förutse; nämligen att plötsligt slår framhjulen i en sten
som får bilen att ändra riktning rejält. Bilen går diagonalt över
vägen och upp mot en slänt på andra sidan. Vad ända in i ...
Våra hakor var i brösthöjd.
Men lugn den stannar ju naturligtvis på krönet. Men ack nej,
där viker den sig ned mot vägen igen och upp på andra sidan
och sakta men säkert tuggar den sig uppåt - i mitt tycke i ultra
rapid. Men nu vaknar jag till sans och skriker till de ”skadade”
soldaterna att springa efter bilen och så gör vi.
Men inte ens denna gång stannar den uppe på krönet utan
genomför en repris av tidigare manövrar. Denna gång kommer
det ut en ”Rambo” ur skogen och sätter upp högerhanden och
ropar HALT!! till bilen utan förare. Och som ett under stannar bilen med en suck några meter framför repgubben. Mina
sårskademarkörer hann hoppa in och Rambo som var ambulanssjukvårdare i det civila ledde arbetet med att ta hand om
de skadade med bravur. Även här kunde jag dela ut välförtjänt
beröm.
EPILOG. Jodå, jag och stf baschefen fick åka till deras tältförläggning för att stå till svars för detta tilltag. Där kom alla möjliga förslag för att förhindra att sådana här incidenter skulle
ske. Men vi skildes åt som vänner och alla vara överens om att
det var en jäkla bra övning. Bilen då, hur gick det med den? Jo,
denna Laban gick till bilarnas himmel i ett inferno av eld. Den
blev ”adlad” till SK60 som övningsobjekt för R3 alldeles intill
rullbanan i Björkvik
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Druidismen och alkohol &
Ordens Värdegrund
Två teman vid Järnbäralands utbildning
för grundlogernas ämbetsmän
Text och foto: SÄÄ Lars Kjellgren
Lördagen den 27 augusti samlades en stor del av grundlogernas
ÄM inom Järnbäraland för årlig ÄM-utbildning. Årets utbildning var
förlagd till Söderhamn och logen Alirs logelokal.
Uppläget var till största delen att i plenum diskutera intressanta,
aktuella och önskade teman. Men även funktionsutbildning för
skrivare och arkivarier stod på schemat. Likaså Druidordens
organisation och kontaktvägar samt ”viktiga” Ordenscirkulär.

Engagerade ämbetsmän från grundloger i Järnbäraland

Ett tema som fick stort intresse och gehör var ”Druidism och
alkohol”. SMÄ Christer Johnsson och MÄ Jens Larsson från
Temenos hade på ett föredömligt sätt planerat detta tema, som
utgick ifrån de juridiska förutsättningarna och aspekterna som
ligger till grund för serveringstillstånd. Utifrån den regleringen
fortsatte diskussionen på ett mer etiskt och broderligt plan såsom hur vi bör hantera det för att vinna respekt utåt, hur bör vi
agera som bröder när vi märker någon i vår omgivning som kanske har problem med hanterande av alkohol eller andra droger.
Den inledande och provocerade frågeställningen ”Ska vi bry oss”
öppnade för en intressant och givande diskussion med många
tänkvärda slutsatser och synpunkter. Mot bakgrund av att SDT
nr 6 utkom några dagar före utbildningen och omslagsfotot utvisande barmiljö, kunde det konstateras att visst extra krut fanns
i temat. Flera bröder påtalade att första sidan i numret inte var
förenligt med Oc 318 och var starkt kritiska till bilden.

styrka i olika organisationer i allmänhet och ideella föreningar
och organisationer i synnerhet blir tydligare och tydligare.
ÄÄ Lars Ekengren Alir sammanhöll den aktiviteten där vi diskuterade allt från definition av ordet till hur vi bör få det som
en daglig del i arbetet i våra loger. Med tanke på hur mycket vi
matas via media och andra sammanhang med olika påtryckningar och nyheter, känns vikten allt tydligare att vi känner oss
trygga med vår värdegrund som druidbroder. Exempel på detta
är hur vi i vårt land efter den stora flyktinginvandringen som
varit det senaste året kan se på olikheter såsom etnicitet, klädsel, grundläggande lagstadgade friheter såsom religion- och
yttrandefrihet. Och samtidigt veta att vi enligt OL ska lämna
religion och politik utanför vårt ordensarbete.
Avslutande tema var ”Ritualen och dess betydelse” där vi under ledning av SM Lars Molin diskuterade olika aspekter från
betydelse och innebörd till hur den ska förvaras och kunna
tillgodogöras av bröderna. Ett intressant och engagerande
ämne som är mycket brett och hur outtömligt som helst, och
otroligt viktigt. Temat avslutades med påminnelsen av ett citat
”Ritualen är ordens själ”, som är mycket tänkvärt.
Efter enkätutvärderingen med önskemål och synpunkter så
startar planeringen för nästa års ämbetsmannautbildning.

Nästkommande tema var Värdegrund. Vi möter den överallt,
men förmedlar vi den i vårt leverne?
I Järnbäraland har vi sedan tre år tillbaka Värdegrund som en
återkommande punkt på våra utbildningar. Ett begrepp vars
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Riksmästerskapet i Golf, 2016
till förmån för prostatacancerforskningen

Efter sen lunch och en härlig dusch var det så dags att presentera resultatet av dagens tävling, som lyder enligt följande:

Riksmästare

1 Greger Axelsson, logen Grannos Brutto 79 slag
2 Mikael Hanell, logen Guta
83 slag
3 Johan Lundberg, logen Idris		
85 slag

Hcp-tävlingen

1 Willy Bäckström, logen Idris
Netto 72 slag
2 Greger Axelsson, logen Grannos
74 slag
3 Christer Pettersson, logen Guta
74 slag

Damtävlingen

1 Ulrika Lagerstedt, Strängnäs GK Netto 77 slag
2 Kerstin Markström, Köpings GK
79 slag
80 slag
Druidernas ”Golfmaster” har genom Druid-Tidningen kallat till årets Golfhögtid, Riks- 3 Ingrid Möller, Nyköpings GK
mästerskapet den 26 augusti 2016 på Orrestad Golf. En mycket vackert belägen golf- Long drive
bana några mil utanför Västerås. Det skulle ju också sporra till stort antal deltagare, Greger Axelsson, (280 m), resp Ulrika Lagerstedt.
med så många GL i närområdet. Övriga förutsättningar var också goda. Redan i början
av veckan förutspådde man varmt och vackert väder.
Närmast hål
Dagen innan själva mästerskapet var det inspel på banan. Tyvärr slog väderutsikterna Lasse Lagerstedt resp Ulrika Lagerstedt.
fel och det regnade kraftig några timmar mitt på dagen. Men efter regn kommer sol och Lagtävling
redan på eftermiddagen kunde vi spela in på en mycket välskött och trevlig bana. Efter 1 Logen Idris
själva inspelet bjöd vår ”Golfmaster” in c:a 40 personer till en mycket trevlig grillafton 2 Logen Guta, (3 från samma loge)
med god mat och dryck och inte minst det trevliga umgänget bland druider med damer. 3 Logen Nerevs
KL 08:30, den 26:e, var det uppställning utanför klubbhuset. Då hade dimman lagt sig Som avslutning hälsar Sigurd Lövmo att dagens tävling gav ett netto
efter nattens regnskurar. Vi blev delgivna förutsättningar för en trevlig golftävling och på 3.100:- som överlämnas till Ordens Stipendiefond samtidigt som
redan 09:00 gick kanonstarten för c:a 45 deltagare. Nu började solen skina i dubbel han hälsar oss alla välkomna till 2017 års RM i Golf på Linköpings
bemärkelse och temperaturen steg också snabbt, såväl i naturen som inombords. Det GK, den 27 juli, i samband med Druid-Ordens Riksmöte.
blev verkligen en fin naturupplevelse för många av oss. Visst gick det lite snett ibland
Ett stort tack framföres härmed till Sigurd Lövmo och Ulf Tengbrand
och någon eller några bollar lämnade man efter sig. Men även de som kommer bakom
för allt det arbete ni nedlagt i samband med årets mästerskap.
behöver påfyllning av bollar, eller hur? Hela dagen var det strålande solsken och fram
Lars Kardfall
på eftermiddagen närmade sig temperaturen 30-graders-strecket.
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Logen avslutade vårsäsongen med utemöte
i Ästads lummiga bokskogar, en miljö direkt lämpad för en druidisk lund. 20 bröder ledsagades genom lövskogen av M och
anlände till platsen där ämbetsmännen
med ÄÄ Dag Eliasson i spetsen väntade.
Efter den anpassade ritualen genomfördes
mötet på ett värdigt sätt i druiders stilla
lund.
Efteråt samlades bröderna i Ästad gamla
Folkskola för efterloge och där bjöds på
marinerad kyckling och sallad.
Stämningen var utan överdrift hög och
så småningom anlände bussen för att ta
tillbaka oss till utgångspunkten i Varberg.
Utemötet har genomförts ett antal gånger
och har utan tvekan kommit för att stanna.
Bertil B

Lirs utemöte

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

Företagare!
Hur många bröder känner till vilka varor
eller tjänster Ni har att erbjuda?
Annonsera i Svensk Druid-Tidning
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LANDET RUNT
9 Logen Merlin, Karlskrona

Bardating och Eubatmöte den 27 augusti

Termometern visade 25 grader i skuggan när det var dags att bege sig till
terminens första logemöte med logen Merlin. Trots det fina sommarvädret
hade 36 bröder samlats till Bardating. Kvällens ÄÄ ,Anders Welltén, genomförde mötet på ett bra sätt. Under punkten Ideellt fick vi lyssna till ”Ode till
den nya världen” av Dvorak.
Därefter var det dags för ÄÄ att hälsa 44 bröder välkomna till kvällens eubatmöte. Under detta möte fick vi bland annat veta att fyra nya ansökningar
om medlemskap i vår loge hade inkommit. Det gavs också lite information
om kommande storlogemöten. Som ideellt inslag fick vi lite druidisk utbildning om hur man uppflyttas i de olika graderna i vår Orden förmedlad
av MÄ Mattias Svensson.

parentation med tyst minut hedrades hans minne. Broder Bo kom med i
vår loge 1968. Han hade stort intresse för musik och gillade bland annat
Rod Stewart. Helt följdriktigt spelade Org Per Stahre ”I am Sailing” som en
sista hälsning.
I efterlogen fick vi en inblick i djurförsäkringsbolaget Sveland. Joakim Brage
berättade engagerat om företaget som
startades av bönderna runt Lund 1911
som en kreatursförening. Efter en rad
namnförändringar och inriktningar heter
företaget i dag Sveland och har huvudkontoret i Hässleholm.
På 50-talet började man även försäkra
hundar och tio år senare katter. I dag är
listan lång på djur som kan försäkras dock
inte reptiler. MÄ Anders Johansson tackade
för ett intressant föredrag och överräckte blommor till Joakim.
Under brödramåltiden hade vi njutit av en välsmakande smörgåstårta.
Trots rikligt tilltaget blev det en över och nästa morgon såg Lv David Persson
påpassligt till att den överlämnades till föreningen Hemlösa i Hässleholm.
Hans Johansson

70 Logen Manannán, Falkenberg
Eubatmöte med installation av ÄÄ

Vid efterlogen fick vi avnjuta en god och snapsvänliga meny som fick stämningen att stiga med en gång. Efter att huvudrätten berättade broder K-E
Andersson lite om potatisens historia i Sverige. Det framkom då bland annat att det var en kvinna, Eva Ekeblad (född De la Gardie), som kom på
att man kunde bränna brännvin av potatis. För detta blev hon som första
kvinna invald i Kungliga Vetenskapsakademin.
Därefter tackade MÄ Mattias Svensson för maten. Vid kaffet underhöll M
Johan Snaar med ett klurigt musikquiz som gav upphov till många funderingar och diskussioner när vi försökte komma på svaren. Därefter var det
dags att vandra hemåt i den ljumma sensommarnatten.
Text: KEA Foto: Carl Snaar

19 Logen Stonehenge, Hässleholm
Eu-möte den 26 augusti

Sommarvärmen hölls sig kvar i högsta grad när 30-talet bröder intog logelokalen i Göingehuset för terminens första möte. OÄ Olle Carlsson välkomnade med sedvanliga visdomsord att begrunda för fortsatta vandringen i
livet. Under sommaren har vår Ringbroder Bo Ahlström avlidit och med
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Det var kallat till höstuppstart, onsdagen den 17 augusti, med möte i högtidsdräkt där 28 bröder från logerna Lir och Manannán hade samlats för att avnjuta planerat Eubatmöte under tfÄÄ Björn Lundbergs ledning. Under Ordens
bästa fick Kapitelbroder Jan-Inge Johansson mottaga sin exregalie av tfÄÄ.
Broder Jan-Inge får därefter högtidligen genomgå
sin installation som ÄÄ för perioden 2016-2018,
vilken försenats p g a sjukdom. Installationen utfördes av tjOÄ Kent Olsson på uppdrag av Storlogen
Västanland. En något spänd Jan-Inge Johansson
mottog sina ämbetsregalier, en del att hantera när
ÄÄ intar sin ämbetsplats för att genomföra avslutningen av Eubatmötet. Trots en viss anspänning
genomförde ÄÄ sitt värv på ett lugnt och tydligt sätt.
Logemötet avslutas och bröderna samlades för
Logens nye ÄÄ,
brödramåltid.
Under måltiden höll tjOÄ Kent
Jan-Inge Johansson
Olsson ett tacktal till OÄ Björn Lundberg för allt arbete han lagt ner för vår loge. Broder Kent hälsar därefter broder Jan-Inge
välkommen till sitt utmanande arbete som ÄÄ för vår loge.
Nöjda bröder vände därefter hemåt i sensommarkvällen.
Kent Olsson
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UTBILDNINGS
PÄRMEN

81 Logen Dair, Stockholm
Den 25 maj samlades 41 Druider för att närvara vid logens Bardgradgivning
varav tretton från logerna Arosia, Belenos, Doru och vår moderloge Idris.
Då det vankades Bardgradgivning var det givetvis ytterligare lite mer spänning i luften än normalt.

Stående: Ulf Strömbäck, MÄ Arosia, Ken Hymnelius, Belenos, Jorma Filenius, Arosia,
Johan Prinzell, Dair, Sebastian Zander, ÄÄ Dair, Vik tjOÄ Michael Hårte, Dair, Daniel
Gräntz, Dair, Håkan Sundqvist, Arosia, Thomas Eriksson, Dair, Arne Wessner, ÄÄ
Belenos. Sittande: Tor Wallin, Dair, Magnus Jonasson, Arosia, Bo Samuelsson, Dair,
John Dervinger, Dair, Ove Lundqvist, Dair, Oskar Alyhr, Dair

Väl efter avklarad gradgivning med tolv nya Barder väntades en synnerligen god brödramåltid som ackompanjerades av Lv Niklas Lindblad och MÄ
Michael Lindbergs klassiska efterrätt After Eight-Päron.
Talet till de nya Barderna hölls av Belenos ÄÄ Arne Wessner vilket var
mycket uppskattat.
Runt kl 23 avslutades så kvällen och bröderna började åter vandra hemåt
och ett stort tack riktas till ”Patrasket” från Idris för ett synnerligen gott
samarbete.
Vid pennan, Sebastian Zander, ÄÄ

Det levande
dokumentet
för ett kreativt
logearbete!

Stipendiefonden
behöver Ditt bidrag!
Bg 782-1911 Skriv ”Stipendiefonden”,
på talongen så kommer bidraget rätt.
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Korrekt placering av
Förtjänsttecken
Trohetstecken
Ex-regalie

Hedersdruid
Ordens Förtjänsttecken
Ordens Stjärntecken

Ordens Jubelveteran
Ordens Veteran

Ex regalier
RSL - rött
SL - blått
GL - grönt

Stjärnan, visar
medlemskapet i IGLD

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

Mer information på Ordenscirkulär 317!
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Logen Samain, Uppsala
välkomnar bröder till
våra möten i höst!
Onsdag 5 oktober kommer vi att ballotera
nya sökande bröder till Orden.
Onsdag 19 oktober. Nya recipiender
välkomnas i Orden.
Onsdag 2 november Eubatmöte
Onsdag 16 november Druidstämma och
Eubatmöte
Onsdag 30 november Eubatmöte

Logen Cynthus 1946-2016
70-ÅRS JUBILEUM

Bröder med alla grader med damer inbjudes härmed
till att deltaga i vår jubileumsbankett lördagen den
22 oktober 2016 på hotell Bogesund Ulricehamn

Adressen är Bangårdsgatan 3. Kontaktperson är
Lv Johan Beijer. lv@samain.druidorden.com

18.00 Samling för fördrink och mingel
19.00 Jubileumsbankett
med musik och underhållning därefter dans
Högtidsdräkt med vit väst damer fri klädsel
Mer inforfamation om jubileumskvällen kommer inom
kort på www.cynthus.se

Silverbidragsgivare till Ordens Stipendiefond

Ad Astrabroder Peter Buch
Besöksadress: Tenngatan 19, Lomma
Telefon: 040 685 93 00
E-post: info@buchbilhandel.se

• Vi saluför endast svensksålda bilar
• Finansieringslösningar till privatoch företagskunder

• Avbetalning samt leasing
• Trygghetsgaranti i 12 månader till Ordensbröder

Besök oss gärna på: buchbilhandel.se & Facebook
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VI GRATULERAR
födelsedagarna i oktober
97 år

Cynthus, Olof Johansson, 23 okt

95 år

Idris, Karl-Åke Bergström, 4 okt
Camulus, Åke Nilsson, 21 okt

94 år

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

93 år

Nemeton, Ingvar Andersson, 20 okt

91 år

Wales, Kjell Kristiansson, 16 okt
Orion, Tore Söderlund, 19 okt

90 år

Stella Polaris, Anders Rasmusson, 13 okt
Stella Polaris, Åke Dahlström, 25 okt

85 år

Aquila, Thure Aspgren, 27 okt

80 år

Rigel, Sven-Ola Persson, 7 okt
Venus, Gösta Andersson, 14 okt
Carnac, Rune Spjuth, 17 okt
Thesevs, Jan Uhlin, 19 okt
Thesevs, Carl-Göran Söderblom, 20 okt
Stella Polaris, Bertil Henriksson, 22 okt
Idris, Jan Fridström, 27 okt
Dair, Ingvar Nyström, 28 okt

75 år

Hesperus, Roger Pripp, 4 okt
Fingal, Karl-Gustav Lidström, 5 okt
Polstjärnan, Stig Näslund, 10 okt
Hesperus, Bo Månsson, 10 okt
Wirdar, Rune G M Johansson, 11 okt
Idris, Peter Ruschkowski, 28 okt
Sefir, Jan Sporrong, 30 okt
Arcturus, Stig Carlsson, 31 okt

70 år

Doru, Roger From, 2 okt
Neptunus, Morgan Johnson, 3 okt
Wirdar, Yngve Löfvenberg, 7 okt
Nemeton, Winston Lindberg, 9 okt
Minera Ferrorum, Kjell Meijer, 9 okt
Iris, Peter Janhede, 13 okt
Sefir, Lars Wallin, 14 okt
Orion, Sverker Brodin, 14 okt
Iris, Jack Hagström, 14 okt
Karlavagnen, Guy Johansson, 21 okt
Stella Polaris, Per-Olof Reimer, 26 okt
Selene, Leif A Jönsson, 27 okt

60 år

50 år

Wirdar, Mikael Johansson, 1 okt
Derva, Magnus Vestlund, 1 okt
Fingal, Jörgen Axelsson, 4 okt
Alir, Morgan Lindh, 5 okt
Karlavagnen, Leif Sahlin, 10 okt
Borvo, Anders Hansson, 12 okt
Ad Astra, Jonas Stålgard, 12 okt
Dair, Hans Ottosson, 20 okt
Derva, Lars Backus, 20 okt
Merkur, Magnus Öhman, 21 okt
Nennius, Erik Jonsson, 28 okt

40 år

Derva, Jan-Åke Pålsson, 1 okt
Karlavagnen, Jörgen Karlberg, 5 okt
Carnac, Rikard Åkesson, 11 okt
Altair, Peter Ledin, 21 okt
Kronos, Sampo Tuomas Sutela, 24 okt
Merkur, Fredrik Stråmo, 31 okt

30 år

Belenos, Henrik Johansson, 27 okt
Camulus, Sebastian Johansson, 28 okt

Arosia, Alf Bandgren, 1 okt
Camulus, Bengt Berg, 1 okt
Kronos, Jyrki Kuula, 4 okt
Henry Hurle, Anders Petersson, 6 okt
Dair, Michael Lindberg, 6 okt
Karlavagnen, Anders Franzon, 19 okt
Wirdar, Rolf Hansson, 19 okt
Amici, Kent Remes, 20 okt
Rigel, Olof Glud, 20 okt
Avalon, Bengt-Göran Ohlsson, 21 okt
Capella, Peter Asklöf, 22 okt
Arcturus, Peter Berkfors, 27 okt
Stonehenge, Stefan Bodelsson, 31 okt

Annonsera i
Svensk Druid-Tidning
Det lönar sig!
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Vill ni h
a
Läs me en frackkväll?
r på vå
r hems
ida!

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
21
den Personliga Begravningsbyrån.

Mariedalsvägen 66
Telefon 04
mail@davidshallsbe
www.davidshallsbeg
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Druiddamernas
klubbsmärken

Stipendiefonden
behöver Ditt bidrag!
Bg 782-1911


Pris
Halssmycke med kedja 100:Brosch/Pins 60:-/st

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:

Beställes hos:
Monika Cederholm, Torsgatan 14
274 31 Skurup, mobil 0706 58 03 51,
E-post monika.cederholm@telia.com

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

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 Avalon, Älmhult
OÄ-br Göran Sjökvist
Invigd i Orden den 6 april 2001
Avliden den 7 augusti 2016
15 medlemsår

Logen Fingal
OÄ-br Stig Sjöstedt
Invigd i Orden den 28 februari 1967
Avliden den 26 augusti 2016
49 medlemsår
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I stället för
blommor
druid-orden

bäste Broder
Sven Svensson

med anledning av vårt besök
har vi överlämnat ett bidrag till

Druid-ordens
stipendiefond

med anledning av din högtidsdag har

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

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

under riksstorlogens
överinseende

druid-orden
Till minnet av
Broder
Sven Svensson

50 år

Svenska riksstorlogen
fgdo

har en penninggåva överlämnats till

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

Druid-Ordens
Stipendiefond
Vårt liv är en fläkt, en saga en dröm.
En droppe som faller i tidens ström
den skimrar i regnbågens färg en minut
men brister och faller - drömmen är slut

vila i frid

Göran Lundgren
RSskr

under riksstorlogens
överinseende

under riksstorlogens
överinseende

Stipendiefondens
hyllningsadresser
Det finns bl a adresser för att gratulera broder på en
högtidsdag eller till minne av avliden broder.
Kontakta Kansliet för att rekvirera adresser inför besök i
annan loge eller gratulation av loge som fyller år.
Rekvirera adresserna i god tid viaStipendiefonden
mejl:
behöver Ditt bidrag!
kansliet@druidorden.org

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

Om adressaten begärt eftersändning på grund av definitiv avflyttning

skall försändelsen
återsändas med uppgift om den nya adressen till:
Svensk
Druid-Tidning
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Druid-Ordens Kansli, Västergatan 3A, 211 21 Malmö

SYNS VI INTE
FINNS VI INTE

Flaggstångsflagga

Skjortknappar

Fasadflagga

Faddertecken
Druidstjärna

Manschettknappar

Trohetstecken för 100 - 900 möten

Slipshållare

Livrem
Frackfluga

Ordensslips i siden, svart, blå o grå

Jeanslivrem

Allt finns hos
Din Skm!

Keps

Pikétröja
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