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Druid-Ordens Stipendiefond
Hitintills har insamlingen till vår Stipendiefond givit långt över en miljon kronor.
Tack alla bidragsgivare för detta fantastiska resultat.
Men - vi är ännu inte i mål. Vi ställer nu våra förhoppningar till SL-ämbetsmännen
som lovat att under hösten och våren besöka alla våra loger och informera om
Stipendiefonden och forskningen kring prostatacancern. Vid dessa besök får du möjligheten att visa din generositet mot denna cancerform som är mannens största gissel.
Nu är det också hög tid att lämna förslag på vem eller vilka du vill ska bli
mottagare av våra stipendier. Det är nu det ska bestämmas var pengarna
gör störst skillnad!
Kanske kan vi bidra till att forskningen kan fortgå ytterligare en tid och ta
ännu ett steg framåt? Eller rent av komma in i ett avgörande skede?
Det är mindre än ett år till Riksmötet i Linköping och det är då stipendierna ska delas
ut. Tänk om vi kan finna mottagare som verkar i en lika kvalitativ, men mer blygsam
miljö, där våra pengar verkligen skulle kunna göra skillnad! 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
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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
Varför gick jag
med i Druid-Orden?

Svensk
Druid-Tidning
SVENSKA DRUID-ORDEN
FGDO

Ibland kan det vara nyttigt att påminna sig själv varför jag
gick med i Druid-Orden och vad den ger mig.
Jag har snart varit medlem i min halva livslängd och undrar då och då vad ”kittet” innehåller eftersom jag stannat
kvar i Orden i så många år.
I invigningsgraden lyssnade vi bl a på orden att vi ska få
kunskap om det egna jaget, få kunskap om mina medmänniskor och få kunskap om vår druidiska livssyn.
Med dessa ord inombords kan jag, som logebroder, känna
mig trygg då jag vet att jag är bland vänner.
Som Druidbroder får vi också möjligheten till personlig
utveckling. En fantastisk resa! En resa som bygger på våra
bärande principer, sedlighet, broderlighet och välgörenhet. Allt vad vi vill människorna ska göra för dig ska vi
också göra för dem. Det vill säga att som jag vill bli behandlad ska jag behandla andra.
Vid våra logemöten får vi lyssna till våra sju lärdomar.
Tänkvärda lärdomar där jag ibland frågar mig själv; vad
har jag gjort idag för att uppfylla något av dessa lärdomar? Det är bl a denna fråga som får mig att utvecklas som
människa och medmänniska. Det blir svårt att varje gång
svara: Jag har inte gjort något speciellt - inte idag heller.
Tillsammans skapar vi möjligheten att bli bättre människor och få mod och vilja att bli bättre medmänniska, även i
svåra situationer. Då blir vi också tillfreds med oss själva.
Som Druidbroder visar jag vänskap och får mångfalt
tillbaka.
Som Druidbroder har jag fått många nya vänner,
både i när och fjärran. Ett broderskap som visar att det
existerar även i verkligheten.
Som Druidbroder har jag lärt mig att uppträda med
stil och värdighet.
Som Druidbroder får jag vid varje logemöte möjligheten till en stunds stillhet
med inre vila, reflektion och återhämtning
Allt detta sammantaget tror jag är mitt
”kitt”. Ett ”kitt” som gett ett långt och
hållbart medlemskap i vår Orden i
E F E och som jag hoppas ska
vara i ännu många år.
Göran Lindgren

Göran Lindgren
Tel 073 987 55 63
g.k.lindgren@telia.com
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Storlogen Folun

en gång en väpnad grupp
av SÄÄ Niklas Larsson, Riddaren av Vildmarken

Folkungarna, var en väpnad grupp inom svearnas högfrälse i Uppland under medeltiden. De
är kända genom Erikskrönikan för flera uppror
mot den svenska kungamakten på 1200-talet.
Folkungarna slogs ned för gott av kungamakten
genom Jarl Birger Magnusson under slutet av
1200-talet.

Tack och lov återuppstod Folkungaland i viss
mån långt senare, dock med ett betydligt fredligare syfte. Storlogen Folkungaland bildades den

11 oktober 1970 och består idag av sju grundloger, med 539 bröder, från logen Nerevs i norr
till logen Nerthus i sydost med logerna Triton
och Pallas och Neptunus, Thesevs och Capella i
Östergötland.
Den första loge som bildades i SL Folkungalands
geografi var logen Neptunus i Linköping som
ursprungligen bildades 1934 under ”utbrytarorganisationen” ODO. Logen kunde sedermera,
genom beslut i FGDO, få möjlighet att ansluta sig
till FGDO vilket gjordes den 15 maj 1954. I mars
1956 stiftades en storloge i Linköping som bestod
av Neptunus, Elvin, Henry Hurle och Temenos.
Efter en tid begärde Neptunus att överflyttas till
Västanland i Göteborg, men man upptäckte dock
att det var en sträcka till Göteborg med och arbetet med att bilda en egen storloge började 1966.
Några tidigare Neptunusbröder hade flyttat till
grannstaden Norrköping. Kontakt togs och ett
Druidsällskap bildades vilket utmynnade i att
Triton stiftades den 17 februari 1968. I Nyköping
hade det också bildats ett Druidsällskap av
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bröder från logerna Guta och Neptunus som
bosatt sig där och som växte. Detta gjorde det
möjligt att redan på hösten den 5 oktober 1968
stifta logen Nerevs.
Nu fanns det på hösten 1968 alltså tre loger
närliggande, vilket gjorde det möjligt att ansöka
om att bilda en storloge, men för att vara på den
säkra sidan så beslutades det att en tredje dotterloge skulle bildas i Linköping, vilket gjordes
den 3 maj 1969, då logen Thesevs instiftades.
Den 11 oktober 1970 var det dags att instifta
Storlogen Folkungaland med då 228 bröder i de
fyra grundlogerna.
Utvecklingen i Folkungaland fortsatte alltjämt även
om takten att bilda nya loger avtog fram till att
logen Pallas stiftades som dotterloge till Triton den
1 april 1988. Två år senare stiftades logen Nerthus
den 12 maj 1990 som dotterloge till Neptunus.
Ytterligare två år senare stiftades den senaste logen
i Folkungaland, Capella den 15 augusti 1992.
Vår nordligaste loge i Storlogen Folkungaland är
logen Nerevs i kustnära hamnstaden Nyköping
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med sina 51 bröder och en närvarofrekvens som
får andra loger att bli avundsjuka. Med hyrda lokaler, en trappa ner, på gaveln i ett hyreshus har
man lyckats skapa en liten oas med en alltid lika
trivsam och broderlig atmosfär.
På vägen från Nyköping ner mot Östergötland
passerar man genom Kolmården. Under tidig medeltid var skogen svårpasserad för resande och istället använde man sjövägen längs
Östersjökusten. Numera finns en fin motorväg
genom Kolmården, inte minst viktig för Nordens
största djurpark, Kolmårdens djurpark med upp
mot 700 000 besökare årligen.
När vi på ett tryggt sätt tagit oss genom Kolmården kommer vi till ett plattare landskap
som mynnar i Bråviken och där Norrköping som
stad tornar upp sig. I Norrköping så huserar logerna Triton och Pallas i hyrda lokaler sedan ett
antal år tillbaka. Magnifika lokaler som tidigare
disponerades av Tempelriddarna. En väl tilltagen lokal med fin bankettsal i gustaviansk stil
och med stadens stolthet, spårvagnarna, direkt
utanför porten.

Norrköping med en spännande förvandling
bakom sig från industristad till universitets- och
teknikstad, i det väl bevarade industrilandskapet
utmed Motala ström. På väg mot Linköping passerar vi över Göta Kanal som Baltzar von Platen
startade byggnationen av år 1810 och 1832 stod
hela Göta kanal klar. Kanalen sträcker sig från
Sjötorp vid Vänern till Mem vid Slätbaken och är
19 mil lång och har 58 slussar.
Väl framme i Linköping, Folkungalands starkaste druidiska fäste, med logerna Neptunus,
Thesevs och Capella som huserar i egen fastighet med den passande adressen Eklövsgatan 5.
En fastighet som man med mycket arbete under
åren fått till en druidisk idyll i det bostadsområde den ligger. I Linköping är vi 287 bröder fördelade på de tre logerna. Det man kanske först
förknippar med Linköping är SAAB och dess
flygplanstillverkning.
I utkanten av Linköping finns ett stort och fint
flygvapenmuseum. Sensommaren 2017 hälsas
alla druidbröder varmt välkomna till Linköping
som är platsen för Riksmötet 2017.
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Från Linköping går resan sydost mot vackra och
kustnära Västervik där vi har vår södra utpost
i logen Nerthus med sina 40 bröder. Nerthus
huserar i källaren i ett centralt beläget hyreshus
med egen ingång. Där har man skapat en fin lokal och har tagit tillvara på varenda kvadratmeter och utnyttjar dem på bästa sätt. Även här är
det ett stort arbete av några bröder som ligger till
grund för den fina och ändamålsenliga lokalen.
Alla loger och storloger har sina unika egenskaper men något som vi verkligen kan stoltsera
med i SL Folkungaland är att vi har en egen MC
klubb, Druid Bikers. En illuster samling bröder
som alla åker MC och träffas varje år på vårkanten för broderligt umgänge med bröder både
från Folkungalands
loger och andra loger
i vårt avlånga land.
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Storlogen Bardalands
höstmöte i Västerås
Storlogemötet hedrades med närvaro av RSOÄ Björn
Cederberg samt ytterligare åtta Riddare, totalt drygt
80 bröder inklusive välkommet besök från logen
Temenos, som samlades den 22:a oktober i Logen
Arosias tillfälliga logelokal i Rudbeckianska gymnasiets aula. Logelokalen valdes med tanken att druiderna ju var lärare
och vad kunde då vara mer passande än att hålla Storlogemötet på den
plats där Sveriges första gymnasium samt flickskola grundades år 1623
respektive år 1632 av Biskop Johannes Rudbeckius.

samt Bertil Carlsson Doru, Bo Hägerman Arosia, Carl-Åke Utterström Arosia,
Jörgen Nissen Idris, Ulf Jonsson Beltain, och Owe Waalin Beltain.
SOrg Roland Ulfeld visade under punkten ideellt en fin film om en vit
brunbjörn som han hade spelat in på en avlägsen myr i Finland. Det var
märkligt att se den skygga vita brunbjörnen lufsa omkring på myren och
även ta en vilopaus allt ganska nära Rolands gömställe.

Kapitelgraden

OÄ-graden

Efter en kort paus öppnade SÄÄ kapitelmötet och hälsade bröderna välkomna till gradgivningen. SM ledsagade under fin musik de nio kallade
recipienderna; Jens Larsson Telemos, Ioannis Salonikidis Belenos, Niklas
Bruhn Doru, Lars-Olof Ankarman Idris, Sami Siirilä Kronos, Christer
Bardland Dair, Per Gradin Dair, samt Sture Jonsson och Torben Sahlin
från Samain. För deltagande bröder från den nyinrättade logen Samain
blev det blev en fin premiär att bevista ett storlogemöte som Samainiter.
Parentation hölls av SOÄ Ulf Tengbrand över de fem bröder som lämnat
storlogen sedan föregående möte.
RSOÄ Björn Cederberg installerade Håkan Askelöf som ny SSkr efter avgående SSkr Åke Persson som avtackades för ett väl utfört arbete.
Broder Erik Fahlgren höll under punkten ideellt en kort information
av platsens betydelse som gammalt lärösäte från1200-talet samt biskop
Johannes Rudbeckius betydelse för den svenska skolbildningen.

SÄÄ Lennart Landin hälsade bröder välkommna med en finstämd dikt
från Gotland. Därefter tågade sex ringbröder in för att förlänas med OÄgraden, Rolf Råberg Henry Hurle, Brian Udrup Doro, Bo Jacobson Guta,
Sören Larsson Guta, Peter Beijer Arosia samt Lars Sonck Kronos.

Ringgraden

Efterlogen
Den välbesökta brödramåltiden hölls i logen Arosias ordinarie lokaler och
startade med mingel varefter Lv Bo Hägerman hälsade alla välkomna till
den trerätters måltid som det duktiga matlaget egenhändigt tillagat. Lv och
matlagen inom druiderna får alltid mycket beröm men dom kan nog aldrig
få tillräckligt med beröm för sin viktiga och uppskattade uppgift. Många
sjönsjungande bröder förgyllde måltiden med härliga och lämpliga sånger,
en och annan rolig historia berättades också mellan talen. Många fina,
värdiga tal hölls och talet till fosterlandet hölls av Christer Tenselius som
gav oss en guidad tur om hur vår svenska flagga kom till. Så tog även denna
trevliga, högtidliga och värdiga dag slut.

Efter lunch hos Bellman hälsade SÄÄ gamla och nytillkommna bröder
välkommna. Tretton kapitelbröder, varav hälften från Belenos, hedrades
med ringgraden och de bröder som nu kan stoltsera med ordensringen
är Sven-Olof Andersson Henry Hurle, Terje Hallin, Leif Lyttkens, Lennart
Moen, Bengt Söderlind, Arne Wessner, Hans Wikberg, samtliga från Belenos,

6

Nr 9 november 2016

Svensk Druid-Tidning

Storlogen Västanlands
möte i Vänersborg.
Denna lördag var det dags för logen Belisama i Vänersborg att stå som
värdloge för SL-Västanlands höstmöte. Det var c:a 70 bröder som hade
ställt kosan till ”Lilla Paris” för att medverka och träffa bröder som man
kanske inte har möjlighet att träffas så ofta, vilket kunde märkas i väntan
på att dagens allvar skulle ta sin början.

Kapitelmötet.

OÄ-mötet.

Efter en stärkande paus var det åter dags att inträda i lunden för att genomföra dagens sista möte som SÄÄ Mats Rosenbielke öppnade med att hälsa
de behöriga kapitelbröderna välkomna och inledde med att läsa diktan
”Höstvisa” av Elsa Beskow.
Receptionen inleddes med att druidbröderna Ingvar Henriksson logen
Manannan, Emil Sivertsson logen Iris samt Leif Pettersson logen Altair
hade kallats för att få sin första SL-grad. SSkm talade i lunden till recepienderna om vad denna grad innebär. SOÄ Ulf Andersson höll en fin parentation över två avlidna bröder.
RSSkr informerade om vad som händer inom vår Orden t.ex att utbildningspärmen finns i stammen och att en uppdatering av matrikelkorten
måste göras. Storlogerna skall besöka grundlogerna för att informera om
den pågående insamlingen för forskningen kring prostatacancern.
Det ideella inslaget i kapitelmötet framfördes av MÄ Torbjörn Berg som gav
en historisk blick av ”Brätte” och sedan av Vänersborgs tillkomst. Gästande
bröder utanför Västanland var sju från logen Altair, tre från logen Aquila,
en från logen Excalibur vilket innebar 64 närvarande bröder.

SÄÄ Mats Rosenbielke hälsade de behöriga bröderna välkomna och särskilt
RSSkr Bertil Svenson och RSM Dan Bergeld från RSL. Mötet inleddes med att
SÄÄ läste ” Höstdikt” av Brita af Geijerstam. När det så var dags för reception,
ledsagades bröderna Lennart Johansson logen Iris, Anders Åbrandt logen Iris
och Tord Olsson logen Altair in i lunden för att förlänas sin OÄ-grad. I lunden
talade SMÄ till recipienderna om vad denna grad innebär. Mötet avslutades
med att bröderna tågade ut till den väntande lunchen.

Ringmötet.

Brödramåltiden.
Logens FU kunde bjuda bröderna på en välsmakande brödramåltid. SSkm
Lars Wallin höll talet till fosterlandet, SÄÄ Mats Rosenbielke höll talet till
recepienderna, OÄ Anders Åbrandt höll recipiendernas tal och till sist tackade SSkr Lassi Nilsson för maten och för ett arrangemang. Dagens SL-möte
var tillända och bröderna påbörjade sina hemfärder.
För referatet, Håkan Ekman, foto, Niklas Bontegard

Glöm inte att
Stipendiefonden
behöver Ditt bidrag!

Efter avnjuten lunch var det åter dags att ta lunden i besittning för ringgradsmötet som SÄÄ Mats Rosenbielke öppnade med att hälsa de behöriga
ringbröderna välkomna och inledde mötet med dikten ”Flyttfåglarne” av
Erik Johan Stagnelius.
Receptionen inleddes med att bröderna Rune Carlsson och Jan-Inge
Johansson logen Manannan samt Niklas Bontegard och Lars Morin logen
Sefir ledsagades in i lunden för att hedras med denna grad. SSkr talade till
recepienderna vad denna grad innebär. Det ideella inslaget i lunden bestod i att SOrg spelade El Condor Pasa som framfördes av Dana Dragomir.
SMÄ talade om vikten av brödravård och att i grundlogerna använda sig av
utbildningspärmen för de ideella inslagen. SÄÄ avslutade detta ringgradsmöte och bröderna lämnade lunden för en välförtjänt kaffepaus.
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SL ÖSTANLANDS
HÖSTMÖTE I OLOFSTRÖM

Hösten hade precis gjort sitt intåg i Blekinge då Storlogen Östanland avhöll
sitt höstmöte den 8 oktober 2016. Löven hade börjat färgas gula, bruna och
röda, en typisk höstdag. SL Östanland omfattar efter delningen logerna
Merlin, Ossian, Värend och Allbota. Ett femtiotal bröder hade hörsammat
kallelsen för höstmötet och flera anlände redan tidigt på förmiddagen för
att intaga en god frukost i broderlig anda.

OÄ-graden
SÄÄ Peter Sunnanek öppnade mötet och hälsade alla bröder välkomna
och framförde en trevlig dikt. En speciell välkomsthälsning riktades till
gästande bröder såsom SOrg Robert Mallander, SL Vänerland, TjOÄ Arne
Pettersson, logen Taliesin, samt till OÄ Tommy Davidsson, logen Thesevs.
Även ROÄ Thor Johansson, Per Larsen och Ronny Ragnarsson välkomnades
i särskild ordning. RSV Rolf Mattsson tjänstgjorde som SOÄ, då ordinarie
SOÄ var förhindrad att närvara.
Då det inte fanns någon reception i denna grad, så bjöds det istället tillfälle
att behandla andra intressanta inslag samt att lämna rapporter. Utbildning,
rekrytering, understödsförening, brödravård m.m. diskuterades.

de nya kapitelbröderna framfördes av SSkr Mikael Wirbrand. Tacktalet
från recipienderna hölls av nyvordne kapitelbrodern Ingvar Andkvist
Mårtensson.
OÄ Andrej Krygly från logen Ossian stod för det ideella inslaget, som handlade om Olofström med omnejd. En historisk resa genom tiden.
Nästa SL-möte i Östanland äger rum den 8 april 2017.

Ringgraden
SÄÄ Peter Sunnanek öppnade mötet och därefter
fördes under högtidliga former, broder Håkan
Thiman från logen Merlin, in i lunden och hedrades med trohetens tecken, den gyllene Ordensringen
och bekläddes med regalien för denna grad. SSkm
Håkan Jonasson höll talet till den nye ringbrodern.
Recipienden framförde sitt tacktal.
För det ideella inslaget denna högtidsdag stod SOrg
Anders Johansson. Han berättade om Lester William
Polsfuss, känd som Les Paul. Han var en amerikansk popgitarrist, låtskrivare
och uppfinnare. Han var även känd inom utvecklingen av den solida gitarren.
Härefter spelades låten Carioca av Les Paul.
SMÄ Rickard Jönsson berättade kort om Ordens utbredning.

Brödramåltid
Nu var det dags för en mycket välsmakande brödramåltid med passande
drycker av olika slag. ÄÄ Rolf Seger välkomnade bröderna till måltiden. Talet
till fosterlandet framfördes av OÄ Ingvar Wramsmyr, logen Ossian. Ett mycket
trevligt och tankvärt tal om det mångkulturella Sverige. Brödrakvartetten,
Ossian Singers, framförde tre underbara sånger.Avslutningsvis tackade SOrg
Robert Mallander från Vänerland alla i Fu för utsökt service och mat.
Insamlingen till Stipendiefonden vid brödramåltiden inbringade 2 326 kr.
Detta SL-möte i trevlig gemenskap mellan Druidbröder började lida mot sitt slut. Ett stort tack
till logen Ossian för ett mycket väl
genomfört möte. Alla bröder blev
väl omhändertagna från morgon
till kväll.
Text: Ulf Upperud

Kapitelgraden
SÄÄ Peter Sunnanek öppnade mötet i SL första grad. Sju bröder hade
hörsammat kallelsen till upphöjning i denna grad; Henrik Stenmalm
och Johnny Storberg logen Merlin, Jim Magnusson och Ingvar Andkvist
Mårtensson logen Ossian, Lars-Eric Ohlsson och Dietmar Heinrich logen
Värend samt Martin Bergman logen Allbota. Bröderna klarade sin första
SL-grad med bravur och fick mottaga sin första regalie samt blev behängda
med den gyllene triangeln, med inskriptionen Kunskap är makt. Talet till
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Har han funnits - Merlin?
Text Caj Söderberg
Vi människor har i alla tider och i alla kulturer velat ha något
högre väsen att luta oss mot. Någon som representerar det
goda men också det oförklarliga. Någon som hade krafter och förmåga som inte var mänskliga. Till detta
trodde man också på det motsatta. Onda makter
som var orsak till död och förstörelse. Det var väl för att
man inte kunde belasta den goda makten för eländet utan att det var
den onda som var orsak. På något vis skulle det vara balans mellan ont och gott. Just
balans som också är utmärkande för yin- och yangtroende.
I kristendomen har det varit gud och djävulen som fört en ojämn kamp och parallellt har vi trott på tomtar
och troll. Trollen var onda och tomtarna var snälla - om man inte retade dem. Men då fick man skylla sig själv.
Hasse Alfredsson var också övertygad i sin sketch med Tage Danielsson att Robert Lind i Kramfors alltid
hade funnits. Det hade hans mamma sagt.

Hur är det då med ”vår” Merlin?
Följande står att läsa i Wikipedia: “Enligt legenden ska han ha fötts i Carmarthen i Wales
och var son till en nunna och en demon. När han var ung övertalade han kung Vortigern
att gräva upp två drakar som slåss med varandra. De skulle symbolisera England och
Wales. Senare ärvde Merlin sin roll vid hovet i Gwynedd av föregångaren Gwydion. Han
använde där sina trolldomskonster till att ge råd, sia om framtiden och ibland ingripa i
händelserna bl.a. så skall han ha fraktat stenarna vid Stonehenge från Irland till England.
Merlin hjälpte kung Uther genom att ge honom en trolldryck så att han ser exakt ut som
Igraines gemål hertig Gorlois och därmed kan älska med henne. Senare föder hon sonen
Arthur, britannernas blivande kung.
I en berättelse där han själv har huvudrollen förförs han av nymfen Viviane (eller Nimue)
som avlockar honom hans kunnande och vänder det mot honom.
Gestalten Merlin går att spåra bakåt till den förtryckte profeten Myrddin som lämnade samhället och sökte direktkontakt med naturen. Dennes namn latiniserades till “Merlinus” av
Monmouth. Den form hans gestalt har idag härstammar främst från Malory som var den som
förband honom med kung Arthurs hov. Merlin sägs (för första gången av T. H. White i The
Once and Future King 1958) leva baklänges i tiden, varför han kunde lära sig det förflutna
och kände framtiden.”
Det är intressant att se i den gamla legenden att historiskt verkliga personer blandas med mytologiska på samma sätt som i den grekiska mytologin. Sedan går meningarna isär om Kung
Arthur någonsin har funnits. Än mindre att han ska ha varit britternas konung. Möjligen var han
en mytomspunnen riddare. Dock tror sig arkeologer på senare tid ha funnit Arthurs borg. Enligt
legenden ska kungen komma från Tintagel i Cornwall i sydvästra England. Men de slottsruiner som
man hittills hittat tros vara från 1200-talet och anses därför vara för nya för att kung Arthur skulle
kunna ha bott där. Men det slott som man nu funnit ruinerna efter är från 400- eller 500-talet och
passar därmed bättre in i kungens tidslinje.
Att Merlin som trollkarl skulle ha haft något med Stonehenge (ca 2 500 år f.v.t.) att göra faller på sin
orimlighet eftersom denna byggdes flera tusen år tidigare.
Ofta har Merin avbildats som en trollkarl med svart spetsig hatt, men grundarna av Druid-Orden 1781 valde att se Merlin som en gammal man
med grått helskägg och vita veckrika kläder.
Han skulle vara symbolen för klok gammal man.
Är det inte precis så som också gud har avbildats genom
åren men ingen har väl sett varken gud eller Merlin.
Alltnog, Merlin fick i vår Orden i mänsklig form bli
symbolen för godhet och vishet. Ingenstans kan
man i våra skrifter finna att han har ansetts ha
övernaturliga krafter.
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Musik & Kulturafton
i Trelleborg

Varje år har logerna Selene och Stella Polaris en gemensam afton med
Birgittalogen Afrodite med Musik & Kultur som tema. Systrar och bröder
hade samlats den 14 oktober för att mingla och beskåda de fina konstverken som fanns upphängda i Druidvillan i Trelleborg. Denna kväll var
lokalen fylld av 120 förväntansfulla personer. En begivenhet som många
sett framemot nu när hösten gjorts sitt inträdande. Här kan man umgås
och lära sig mer om konst vilket kan vara till hjälp och glädje när vi alla
beger oss ut på de olika konstrundorna.
Årets 1:sta pris var en återkommande favorit
som målats av smålänningen Andreas Welinder,
den lille charmige kantorn från Degeberga som
återbördats till Småland igen. Hans tavla uppbrottet förärades till broder Arne Svensson, logen
Selene. Vinstlotten drogs av kvällens gästartist.
Några spanade in Herman Reicholds tavla taxi
samt Cornelius Ooms, Holländaren från Södra
Åby tavla han har naturen som motiv och denna
gången med motivet vårbäcken. Och sist men in minst spanade några in den
röda cykeln. En tavla av Bengt Savhed i Svedala, vilken lyster det var i taket på
uthuslängan.
Sedan uppmanades systrar och bröder, sitt ner och njut för nu kommer
Ni snart att få uppleva sångaren och entertainern Tommy Juth med hans
one-man-show HEL-JUTH-EN
En välkänd, meriterad
artistprofil från Skåne,
upptäckt av Nils Poppe. En
mångsidig artist med en
väldigt stor repertoar på sin
meritlista. Vi fick uppleva
allt från steppning, komik
och sång denna kväll. Han
har varit operett och musikalsångare i 40 år, varav
30 år på Malmö Stadsteater
(Malmö Opera). Tommy
som tidigare arbetat som
brandman har en sådan stor lugnkapacitet, att han höll tonen med O
Solemio medan publiken ett flertal gånger gjorde vågen. Vi fick bl.a. träffa
hans Putte Hågen och Madelaine Bracke från Falsterbo samt höra hans
imitation av Tommy Körberg. Med andra ord en HEL-JUTH-EN kväll.
Sen tog det lilla lotteriet vid och efter avslutningssången kunde vi alla
vandra hemåt i natten nöjda och glada.
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Till sist vill jag tacka alla
som kom hit och gjorde
kvällen minnesvärd, för
utan er hade det inte blivit
en glad och trevlig afton.
Jag vill också tacka alla inblandade som bidrog till att
vi fick en fin kväll, logernas
Fu, kocken och Musik &
Kultur Utskottet samt den
mixade kören som sjöng
den fina välkomstvisan.
Vid pennan: Holger Sverin. Foto: Ulla-Kersti Carlsson

Logen Hesperus årliga
golftävling...
... spelades i ett strålande sommarväder på Rönnebäcks golfklubb den 23
september. Åtta bröder hade anmält sig till tävlingen.
På bilden ser vi Leif Jönsson, Christer Andersson. Thomas Grönvall, Kjell
Lindgren, Patrick De Hooge, Arne Nilsson, Christer Henriksson och Mats
Svensson.
Årets golfmästare blev Patrick De Hooge på suveräna 64 nettoslag. Grattis.
Vi hoppas att han har en hylla där hemma till vandringsplaketten.
Foto: Thomas Grönvall
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Lars-Erik Ganström
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Nerthusmästerskap
i luftgevärsskytte

Nerthusmästaren Sven Erik Nilsson visar stolt upp sin måltavla
Övre raden: Bertil Svensson, Hans Rosengren,Sigurd Lövmo. Nedre:
Lennart Landin SÄÄ, Lars-Erik Ganström, Björn Cederberg RSOÄ,
Jan Olsson ÄÄ i Logen Guta.

Logen Guta firade sin första jubelveteran Lars-Erik Ganström som
nu förärats med denna höga utmärkelse. Lars-Erik har under sin
tid som druid innehaft de flesta ämbeten inom vår Orden och det
är med stor glädje som vi bröder fått vara med på denna högtid.
Lars-Erik har alltid varit ett föredöme för Druid-Orden. Många
bröder har också honom att tacka för att de fått komma med i vårt
fantastiska ordensällskap.
Utdelandet av Jubelveterantecknet genomfördes av RSOÄ Björn
Cederberg samt nuvarande och fd ämbetsmän i Storlogen
Bardalands. Här kan nämnas att nuvarande SÄÄ i Bardaland,
Lennart Landin är en av de många bröder som Lars-Erik har rekommenderat och kommit med i vår druidiska krets. Hyllningarna
riktas till Lars-Erik som uppnått de 50 Druidåren och som deltagit
i över 500 Druidmöten.
Vid efterföljande middag hölls många tal. RSOÄ Björn Cederberg
tackade Lars-Erik bl a för det mångåriga arbete han lagt ner för
Druid-Orden Vi skall inte glömma Bertil Svenssons tal till Lars-Erik.
Hans tacksamhet över att få ha Lars-Erik som kamrat och broder
har gjort att bekantskapen inte enbart har rört sig inom druidismen.
Meritlist är lång. Här några axblock: Eu 24/8 1966, ÄÄ i Logen
Guta 1982-86 SM och Tj SOÄ i Storlogen Bardaland. Riddare av
Ringmuren. Han var ämbetsman i Logen Guta i 18 år och ämbetsman i Storlogen Bardaland i 16 år. Detta är ett bevis på att vår
jubelveteran har lagt ner oändligt många timmar för vår Orden.
Jag måste citera en av talarna: ”Vi är tacksamma att få ha dig till
broder, du är nära på vår Ordens moder!”
Sylve Klinth
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I mitten av oktober hade broder Åke Greberg bjudit in bröderna till årets mästerskap i
luftgevärsskytte. 19 bröder hade samlats i Västerviks Skyttegilles moderna skyttehall i
centrala Västervik. Broder Åke som är aktiv i skyttegillet delade snabbt in oss i skjutlag
och tillsammans med några funktionärer från klubben fick vi som är mer eller mindre
oerfarna skyttar hjälp och instruktioner.
Broder Åke proffsförklarades och fick endast delta utom tävlan. De bröder som inte
stod i tur att skjuta kunde följa varje skott på de elektroniska tavlorna som finns utanför
själva skjuthallen. När alla skjutit sina 20 skott och Åke summerat resultatet kunde han
utnämna broder Sven Erik Nilsson till ny Nerthusmästare. Det var hårt i toppen, 2:an
Thomas Studeny var endast 0,3 poäng efter och 3:an Yngvar Skogh 1,8 poäng efter.
Efter avslutat mästerskap serverade lv en macka och vid kaffet överlämnade ÄÄ en penninggåva som stöd till skyttegillets ungdomsverksamhet. Alla var överens om att vi haft
en mycket lyckad kväll och alla var överens om att denna årliga tradition måste fortsätta.
Text och foto Larry Carlsson

Boulemästerskap hos Allbota
Den 15 oktober hade bröderna Pontus Danielsson och Stefhan Bogren bjudit in
till mästerskap i boule i Tjusby på östra Öland. Sporten/spelet heter egentligen
Pétanque men kallas i de flesta sammanhang rätt och slätt för Boule.
Deltagande bröder och några ”respektive” gick med liv och lust in för mästerskapet
som avgjordes efter ett antal omgångar med endast lite paus för lunch. En och annan
”professionell” spelar kunde noteras och det är fantastiskt så säkra de är att träffa
liggande klot. Att det var med både allvar och lust som tävlingen genomfördes kunde
man inte ta fel på. En och annan svordom… men för det mesta glada utrop hördes
från de olika banorna i den ombyggda ladugården.
Mästare 2016 blev till slut Berth Yngvesson från Mörbylånga.
Efter väl genomförd tävling tackades de arrangerade bröderna, Pontus och
Stefhan, och hemfärden anträddes.
Med penna och klot deltog Håkan J
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Sefirs hummerfest med Eu-möte
För 21:a året i följd anlände tretton bröder från
logerna Halör, Ad Astra och Stella Polaris till Grebbestad för att fånga havets guld. Efter lunch på
Donalda ställdes kosan till havs i fyra båtar med
fem sefirbröder som besättning.
Vi fick en strålande höstdag med lite blåst och
värmande solsken. Fisket blev inte det allra bästa,
bara två båtar fick hummer med sig iland. I brödrakärlekens anda pikades vi stackare som blev
utan resten av kvällen.
När vi anlände till logen möttes vi av Räddningstjänsten med blåljus utanför entrèn, men det var
soteld i grannhuset, så när Iv meddelade om brandsäkerheten, konstaterade han att Räddningstjänsten
var på plats.

ÄÄ hälsade bröderna från Halör, Ad Astra, Stella
Polaris, Belisama, Druidborgen i Fredrikstad samt
Kriton i Moss, välkomna till dagens möte. ROÄ Bo
Olsén tackade besättningen för en fin dag till sjöss.

Favorit i repris Stadsvandring i Öregrund

Beltainbröderna inbjöds av damklubben till en ny stadsvandring i
Öregrund. Tidigare vandring skedde i de södra delarna och nu visade
den proffsiga guiden Helena Lindgren stadens norra del.
Att hösten inte är långt borta fick vi känna av på klipporna mot
Öregrundsgrepen, där möttes vi av isande kyla och blåst. Men med
gemenskapens värme stod gruppen emot på ett föredömligt sätt och
mycket av Öregrunds historia som inte heller varit det lättaste under
åren fick man sig till livs på ett spännande och underhållande sätt
av guiden Helena.
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När vi kom ut från lunden möttes vi av ett hav
av nykokta humrar, bröderna Göran Ha och Lars
Molin hade kokat hela förmiddagen och resultatet var strålande. Det smaskades och sörplades
och skålades, både svenska och norska nationalsångerna sjöngs och oj som vi njöt.
Broder Rune Nordholm berättade om hummerfiskets historia från 1800-talet och till dags
dato. Han framförde senare också sin dikt om
”dagen efter”, vad han nu insinuerade med det.
Broder Zivko från Halör deklamerade om ”Gamla
Stadshotellet” av Torsten Ehrenmark. SÄÄ Ulf Liljegren tackade för maten och Fu:s fina insats.
Återigen en mycket lyckad dag och kväll i härlig
brödragemenskap i hummerns tecken.
Göran He

Allt från Kristian Tyranns härjningar i början av 1500-talet
till ryssarnas bränningar 1719. 1829 var det dags igen då
stora delar av staden stod i lågor. Det sägs att det var en
gumma som vållade branden, hon skulle till marknaden i
Östhammar och höll på att halstra strömming. Kanske var
det då som idag, hård blåst som gjorde att hon sökte lä och
fann en bra plats under ett uthus som stod på höga stenar.
Elden fick fäste i husgolvet och spred sig snabbt i nordväststormen. Kyrkan och klockstapeln klarade sig men många
hus förvandlades till aska.
Trots hårda motgångarna har innevånarna alltid sett till att
återuppbygga sin kära stad. Att dagens Öregrundsbor också
är av segt virke har bevisats genom att de restaurerat det
gamla societetshuset som nu är så populärt att man måste
boka lokalerna år i förväg.
Efter stadsvandringen samlades bröderna med sina damer
hemma hos ÄÄ Lennart Brolin och hans Ewa. Vi var drygt
30 personer som bänkade oss runt de dukade borden och
spisade en mycket god måltid.
Trångt, ja visst men finns det hjärterum finns det också
stjärterum
Text och bild: Börje Eriksson
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Pegaserna har prövat sina vingar

Upplevelsen av att vara AJS 37 Viggenpilot
under en halvtimme

Pegaser från vänster. Bernth Johansson, Jan-Olof Åhrberg, Anders Andrén,
Lars Köhler, Rolf Fredriksson, Bo Stendahl, Börje Ljungkvist, Hans Röjdeby.
Knästående Leif Alpsjö, i trappan Lars Göransson och vid skylten Sten Lindgren.

När jag klev ner i cockpit såg jag på en halvsfär framför mig startbanan under en klarblå himmel och en horisontlinje där himmel och
jord sammanföll. När instruktören gav mig startsignal gällde det att
komma ihåg alla instruktioner vi fått tidigare.
Mina fötter, med vilka man styrde på marken, var dock för ”okänsliga”
vilket gjorde att planet kastade från sida till sida innan ett kraschljud
hördes och ”himlen” tycktes falla över mig. När min chock lagt sig och
jag insåg att jag inte behövde punga ut med några miljarder i skadestånd
så startade instruktören datorn igen och utgångsläget var som tidigare.
Denna gång lyckades jag komma upp med lite bättre stabilitet, men noterade omgående att sidorodren var mycket känsliga och det gällde att
vara varsam så att man inte rollade fram och tillbaka. När jag lagt mig
på ”stabil” kurs var det dags för en looping samt en roll åt vardera hållet.
Instruktören påminde mig hela tiden om att korrigera små detaljer så det kändes tryggt. Plötsligt stannade allt och jag fick frågan
om jag ville flyga över Uppsala, vilket jag naturligtvis bejakade.
Marken under mig förbyttes till Uppsalaslätten och jag susade över
Domkyrkan vidare ner till Ultuna, där jag haft min arbetsplats i
närmare 40 år, och sedan norröver mot innebandymetropoolen
Storvreta. Inför landningen byttes scenariot igen till Söderhamn
och jag sänkte mig sakta ner mot landningsbanan.
Jag träffade den, fastän lite hårt och några studsar senare hördes
det välbekanta ljudet från kraschen vid starten. Jag kunde dock
kliva ur cockpit utan en skråma medan nästa pilot fick vänta i en
halvtimme på omstart av hela simulatoranläggningen.
Som bevis för mitt flygpass fick jag ett diplom där mitt mod, styrka
och framåtanda styrktes, vilket tyvärr grumlades av en stunds illamående en halvtimme efter flygturen.
Detta var en reaktion mellan mitt synintryck av loopingen och
rollarna som krockade med intrycket från mitt balanssinne som
endast registrerat sittande ställning.
Anders Andrén

Uppsalalogen Belenos har sedan några år en MC-avdelning, Pegaserna, där
medlemmar med motorcykel träffas och gör dagsutflykter till sevärdheter
i närområdet lite då och då. Våra utflykter har ibland även lockat bilburna
bröder, som gärna vill visa upp sina klenoder, dvs veteran- eller sportbilar.
Vi, tolv bröder, samlades i Björklinge inför en tvådagarsresa till Söderhamn
och sedan tillbaka för övernattning i kaserner på Marma skjutfält utanför Gävle
innan vi åkte hem på lördagen. Vi var sex på MC medan lika många åkte bil, bl
a Ford Mustang från 1975, Mercedes SLK 230 Cab och BMW Z3 Cupé. Broder
Lars Göransson hade förtjänstfullt planerat resan och i Söderhamn skulle vi
besöka F15:s flygmuseum där en del av oss skulle flyga AJS 37 Viggen, dock
endast i en simulator. Till kvällen gällde bastu, grillning och samkväm i Marma
och lördag förmiddag var guiden Jarl Holmström bokad för att berätta vad som
i Marma sig tilldragit haver under förra seklet fram till idag.
Vi startade från Björklinge vid 8-tiden och åkte mer eller mindre slingriga vägar i lugn marchfart, 80 km/tim, norrut genom Mehedeby, Marma,
Skutskär, Gävle och vidare norrut på den gamla vägen till Söderhamn.
Vädret var soligt och varmt, varför glass var efterlängtad då vi tog några
bensträckare under färden. Vid framkomsten till museet smakade smörgås och kaffe utmärkt och vi som anmält oss till flygsimulatorn fick en
personlig instruktör som teoretiskt gick igenom spakar och reglage på en
plansch innan vi fick sätta oss i cockpit och känna på dem ordentligt.
Museet hade även flera olika skol- och krigsflygplan uppställda med olika
utrustningar och vi fick en intressant genomgång av deras historia, samt
hur sambandet med markkontrollen skedde.
Fulla av intryck åkte vi tillbaka till Marma skjutfält där vi inkvarterades i
varsitt (!) logement i nyrenoverade kaserner. Resdammet försvann i bastun
och halsarna renades med en och annan öl, innan vi grillade de kött- och
korvbitar vi hade med oss. Temperaturen i gänget höjdes vartefter historierna flödade och skrattsalvorna ekade mellan kasernerna. Vi hade det
mycket trevligt och kände oss som unga rekryter (författarens tolkning).
Efter frukost fick vi en guidad tur över Marma av Jarl Holmström som växt upp
i samhället. Han berättade om de olika kasernerna och byggnaderna på området och de olika huvudmän som varit ansvariga för området. Vi fick också veta
att de djupa diken som fanns där var kanaler för timmertransport i forna tider.
Vid lunchtid gränslade vi våra motorcyklar eller sjönk ihop bakom ratten för
hemfärd och åter Storvreta stod trippmätaren på 44 mil. Detta var en utflykt med
mersmak och flygmuseet i Söderhamn är något jag varmt rekommenderar.
Anders Andrén

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

!
TT
Y
Stipendiefondens
swishnummer!
N

123 1627 421

13

Svensk Druid-Tidning

Nr 9 november 2016

Camulusbröder
inför tinget!
I sambanad med vårt senaste logemöte tog vi tillfället i akt och gjorde ett
sedan länge emotsett besök på Skaraborgs tingsrätt. Br Peter Stafverfeldt
som arbetar vid tingsrätten bjöd nu in till visning av sin arbetsplats. Detta
hörsammades av ett 40-tal bröder.

Byggnaden som i det närmaste gränsar till logehuset uppfördes 2011 och
utgör en sammanslagen tingsrätt för domsagorna i Lidköping, Mariestad
och Skövde. De cirka 45 anställda där har till synes mycket funktionella
och smakfullt utsmyckade lokaler.
Text och foto, Ulf Sahlén

Doppingar
hos Cynthus

Höst, vinter och vårmånaderna samlas ett gäng Cynthusbröder varje lördagmorgon kl. 07.45 vid Ulricehamns simhall för gympa och motionssim.
De kallar sig Doppingarna och för dagen var det brödena Jan-Erik Sprigg,
Lars-Åke Dahlström, LageGustavsson, Tore Alsing, Åke Danfeldter, Conny
Matsson, Pierre Ullmark samt Göran Juntorp som infunnits sig
Elitgänget som idag bestod ab bröderna J-E Sprigg, Conny Matsson samt Göran
Juntorp började med gymnastik till musik, detta uförde dessa ”gubbar” på ett
mycket smidigt och graciöst sätt. Andra gick direkt i simbassängen, där man
kunde konstatera nestorn i gänget broder Lage var den som var allra flitigast att
lägga bassäglängder efter sig, några andra ingen nämd ingen glömd tyckte att
den socila biten var viktigare och tillhörde gänget ”hänga på bassängkanten”.
Efter en skön stund i bubbelpolen och ett besök i bastun var det dags med
avslutande dusch för att frächa och pigga förflytta oss till kaffehörnan där
världsproblemen bruka lösas.
Om man sammanfattar dagens besök kan jag konstatera att denna morgon
var fylld mycket trevlig brödrasamvaro.
LOA

110-års Jubileum med bankett

Stella polaris grundades av Gustaf Smith den 28 december 1906. Vi firar alltså 110-årsjubuleum i år. Det
kommer vi att uppmärksamma med en Jubileumsbankett och Högtidsloge med damer i Lunden. Tid och
plats lördagen är 10/12 kl. 16.00 i Druidvillan, Trelleborg.
Klädsel: Frack med vit väst resp. lång klänning.
Meny:

Mousserande vin till fördrink.
Förrätt:
Räkcocktail.
Varmrätt: Helstekt oxfilé med kulpotatis och ångade grönsaker.
Efterrätt: Mandeltårta med vispgrädde.
Öl, rött/vitt vin och dessertvin ingår.
Pris 400:-/person som erlägges på plats.
Anmälan till LV@stella.polaris.druidorden.com senast den 25 november 2016.

Välkomna, hälsar Stella Polaris
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Logen Aquilas
40-årsfest
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LOGENI AQUILA, KARLSTAD

Med gästande bröder från Gällivare i norr till Landskrona i söder och från
Lillehammer och Oslo i väster till Örnsköldsvik i öster samlades lördagen
den 1 oktober 96 bröder med damer till ett högtidligt men samtidigt festligt
firande av logen Aquilas 40-åriga tillvaro.
SL representerades av SSkr Ander Regnell
med fru Barbro. På sedvanligt sätt bjöds på
mousserande mingel följt av rikligt tilltagen buffé, en lagom mängd tal och allsång,
skönsång av Daysi Nyflödt samt underhållning och dansmusik av Bertil & Bertil till
sena natten.

Gradsgivningslördag den 28 januari 2017. Bröder från loger i när och fjärran är välkomna att delta vid möten och
brödramåltid
Plats: Odd Fellowbyggnaden Rosenbadsgatan 1
09.30 Samling (kaffe och fralla)
10.30 Druidstämma med gradgivning
12.00 Lunch (pyttipanna med tillbehör)
13.00 Bardating med gradgivning.
Beredande bröder tar hand om recipienderna.
14.30 Eftermiddagskaffe
15.00 Eubatmöte med reception
17:00 Brödramåltid
Klädsel: Samtliga bröder högtidsdräkt
Anmälan till möte och måltider till lv@aquila.druidorden.
com, via telefon/SMS 070 6002243 eller via hemsidan senast torsdag 19 januari. Meddela vilka måltider Du önskar
delta vid (Fm-kaffe, lunch, Em-kaffe och brödramåltid + evt
önskemål).
Gradgivning/Reception:
Loger som önskar få bröder gradgivna eller recipiera anmäler
detta till ÄÄ Per Berndtsson via e-mail aa@aquila.druidorden.
com senast torsdagen den 19 jan 2017.

Logen Aquila tackar alla tillresande, som bidrog till att göra även detta jubileum till något extra. Vi ser fram mot 2026, tiden går fort!
På bilderna ser vi broder Eystein med dam fra Nordstjernen i Oslo samt Fu
efter väl genomfört arbete!

Per Berndtsson Gunnar Lindborg Ulf Sundequist

Belenos årliga musikstipendium

Logen delar årligen ut ett musikstipendium till lovande unga musiker i
Uppsala. Det är ett mångårigt samarbete med den kommunala musikskolan i Uppsala. Sammanhållande och ansvarig för detta är vår Org
Jan Bergström, med jättebra stöd av vår kände jazzmusiker, broder Ulf
Johansson Werre. Stipendiet består av pengar, diplom och blommor. För
oss känns det mycket inspirerande att kunna stödja duktiga ungdomar!
Utdelningen skedde i samband med jazzkonserten ”autumn leaves” där
Uppsala University jazz Orchestra med broder Ulf Johansson Werre som
konstnärlig ledare spelade.
Stipendiaterna i år var Erik Tengholm och Emma Granstam. Båda spelar
trumpet och de är mycket duktiga och lovande, vilket vi också fick avnjuta
under konserten.

Ni som deltog i vårens bankett när logen Samain bildades minns säkert Erik
och Emma när de duellerade med sina trumpeter i ett underhållningsinslag.
Det kändes också verkligen fint att som ÄÄ få dela ut priserna, samtidigt
få tid att berätta lite för publiken om Druid-Orden och logens verksamhet.
Motiveringarna för de två ungdomarna var bland annat:
”…Emmas kvaliteter som klassisk
trumpetare har medfört att hon
förra året antogs till trumpetsolistlinjen vid Kungliga musikhögskolan och är en lysande representant
för den unga musikergenerationen
som kombinerar förståelse och
kunskap för såväl jazz som klassisk
musik på hög nivå.”
”…Erik är en lysande representant
för den unga generationen jazzmusiker som med kärlek och insikt förvaltar arvet från 20-talsjazz lika innerligt som nyskapande musik av idag.”
Ungdomarna Emma och Erik kommer att den 5:e december spela för
oss när vi genomför vår traditionsenliga julloge med damer, vilket vi ser
mycket fram emot.
Till sist vill jag passa på att tacka broder Ulf för ett fantastiskt arbete och
för möjligheten att till publiken få ge information om vår verksamhet. Tack
också till broder Jan Bergström och logefotografen broder Lennart Moen
som förevigade tillställningen.
Arne Wessner
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LANDET RUNT
3 Logen Mimer, Malmö
Tequilaprovning

25 bröder hade samlats för att först ha ett
Eubatmöte. Vi gästades av sex bröder från
logen Ad Astra med ÄÄ Björn Torstensen i
spetsen. Givetvis var även vår ständiga gäst,
OÄ Stig Nilsson från logen Selene, också där.
I efterlogen serverades en mexikansk gryta.
Och efter maten hade vi en Tequilaprovning
under ledning av vår dryckesexpert OÄ
Mikael Lunga.
Vi var många bröder som åkte hem med nya
kunskaper om denna ädla dryck.
Kenneth

Danielsson och Mats Höstbo för. De visade
den andra filmen om hur druidgårdens ombyggnation gått till, den första såg vi för två år
sedan. Filmen innehöll framförallt bilder och
tal från den första brödramåltiden i den nya
druidgården med såväl dåtidens ämbetsmän
och gäster från storloge och andra loger. ÄÄ
Per Bergman konstaterade efter filmförevisningen att personerna som visades på filmen
har samma personlighet nu som då, den enda
skillnaden är att de flesta hade blivit mer gråhåriga, vilket vi bröder med ett leende samtyckte till.
Till efterlogens kaffe fick vi se ett underhållande bildspel som Åke
Danielsson presenterade. Det innehöll bilder från oktoberfesten i München
dit tolv bröder traditionsenligt gemensamt rest under reseledning av broder Ulf Bondesson.
Bernt Gudmundsson

18 Logen Cynthus, Ulricehamn
Eu-möte

8 Logen Wirdar, Ljungby

Eubatreception den 16 september
Denna fredagkväll hade femtio bröder, klädda i högtidsdräkt, samlats för
att övervara en traditionsenlig och högtidlig reception då fem nya bröder
skulle invigas i logen.

Kvällens nya Eubater Dick Nilsson, Fredrik Svärd, Ulf
Rydell, Peter Lydén och Göran Hanemyr

Lv Roger Lydén bjöd därefter bröderna till efterloge en trappa upp där
vi bjöds på ett välsmakande Cote de Rhone vin, skänkt av bröderna Olle
Rydell, Ove Pålsson, Ingvar Andersson, Bo Asking, Curt Sjöberg, Karl-Erik
Karlsson, Bertil Olsson, Alf Germundsson och Staffan Sandblom som tack
för logens uppvaktning i samband med deras högtidsdagar.
Vid brödramåltiden höll broder Karl-Gustav Westman talet till fosterlandet.
Därefter höll ÄÄ Per Bergman talet till recipienderna vilket besvarades av
broder Dick Nilsson. Efter drickom ur samlades bröderna på sedvanligt vis
en trappa ner för kaffe och avec och fortsatt trevlig samvaro.
Tommy Kjellsson

ÄÄ hade glädjen att hälsa 50 bröder
välkomna till eubatmötet med gästande
bröder från logerna Taliesin, Excalibur
samt Camulus. Logen Cynthus 70-års jubileum närmar sig och ÄÄ informerade
om det stundande kalaset.
I efterlogen stod broder Anders Neuman
för det idella inslaget och berättade och
visade bilder från en resa till Peru som
han tillsammans med sin fru Kerstin
genomfört. Det var mycket intressant att
höra om landets historia och Inkakulturen som varade ca 3000 år med en
expansiv period 1438 till 1532, då spanjorerna stoppade vidare utveckling.
Det var många bilder som gav oss en inblick i Perus långa historia med
t.ex. höjdpunkter som Machu Picchu, Titicacasjön och Nascalinjerna. När
Anders berättade om hur hus och murar byggdes med enorm passform av
stenar med en vikt upp till 20 ton utan dagens maskiner var det många
av bröderna som blev mycket imponerade. Inslaget var mycket uppskattat
bland bröderna och var kvällens höjdpunkt.
När bröderna vandrade hemåt i den sena kvällen var kroppen berikad med
både god mat och en portion kultur.
LOA

19 Logen Stonehenge, Hässleholm
Eubatmöte 21 oktober

D-stämma och Eu-möte den 28 september
Denna varma sensommarkväll samlades 60 bröder till Druidstämma, och efter
den var vi 74 bröder på efterföljande Eubatmöte. Det ideella inslaget stod Åke
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Det var med både stolthet och ödmjukhet Tj. ÄÄ Anders Johansson citerade
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logen den 9 september. Det gläder oss att vårt arbete i Lunden håller hög klass
och uppskattas av andra. Det finns också flitiga besökare och bland dem
nämndes speciellt ROÄ Leif Persson med 300 möten och Jan Krysén med
290. Broder Kenni Stjärna påminde om Jakt- och fiskegruppens utflykt
till Landskrona för fiske i Öresund. Org Per Stahre passade som vanligt på
att säsonganpassa sitt inslag och denna gång med dikten Höstsång av Ernst
Björck. Musikinslaget ”When Darkness Comes” blev en naturlig uppföljning.

Kvällens brödramåltid gick i Oktoberfestens tecken. Broder Heinz-Otto Bootz
är en flitig besökare i München. Detta år tillsammans med bröderna P-G
Andersson och Mikael Björklund och de hade verkligen krattat manegen för en
trevlig Bierabend med öl, korvar och sauerkraut. Det blev flera än ”Ein Prosit!”
Talet till logen hölls av broder Joakim Schmuul, som inledde med att han
inte kan göra allt men något, medan några kan göra allt. Vi pratar ofta om
broderskap, men för honom har ordet fått särskilt stor betydelse när livets
motgångar uppstod. Men med hjälpande bröder överbryggades hindren
och det blev lättare att gå vidare i livet. Åter en kväll med många intryck att
begrunda och längtan till nästa gång vi skall träffas.
Hans Johansson

Svensk Druid-Tidning

29 Logen Fingal, Hörby
Höstens andra möte 27 sept genomfördes i närvaro av
34 bröder som fick ta del av MÄ Henrik Nellestrands
arbete under sex månader i Moçambique. Arbetet,
som avsåg minröjning, hade Norsk Folkehjelp som
huvudman. Det beräknades att ca 2 miljoner minor
fanns kvar i marken och med olika metoder arbetade man med att oskadliggöra dem. Som ett tack
för det intressanta föredraget överlämnade ÄÄ Bengt
Emmertz en flaska rödvin.
Skm Stefan Månsson gjorde sitt 110:e möte samt företogs parentation över
broder Stig Sjöstedt, som avled den 26 augusti 2016, varefter Org Bengt
Ekstrand på orgel framförde psalmen ”Blott en dag, ett ögonblick i sänder”. Grytslanten inbringade 585 kr.

Fingals årsdag 18 okt inleddes traditionsenligt i Hörby kyrka.

Org Bengt Ekstrand hade sammanställt ett stämningsfullt program med
Fingalkören, som för dagen bestod av sju ”Fingaldamer” och sex bröder med
Bengt Carlsson på bas och Jan Davidsson på trumpet i några av numren.
Verkligen professionella musiker, som vi hoppas återse vid kommande årsdagar och andra sammankomster. Kyrkoherde Olof Sandström talade om livet
och om hur Druid-Ordens mål väl stämde in med gott levnadssätt. Att hjälpa
varandra är väl så viktigt i våra dagar med stor oro i många delar av världen.
Avslutningsvis tackade ÄÄ Bengt Emmertz alla medverkade genom att dela
ut var sin blomma till Fingaldamerna och var sin blomsterkvast till kyrkoherde Olof Sandström och kyrkovaktmästare Susanne Kalicka-Lindgren,
som ser till att vi kan husera i kyrkan.

Två nya bröder tillfördes logen

27 Logen Neptunus, Linköping

Eubatmöte med Gradgivning 20 september

Håkan Sandberg, Thomas Remneblad och Göran Wesström

Denna sköna sensommarkväll kunde vi hälsa tre nya recipiender välkomna till Eubatgradgivning, de tre hade ansökt, balloterats och ansågs värdiga
att bli bröder i vår loge.
Aftonens talare till Fosterlandet Tomas Fransén, inte bara talade om fosterlandet, han sjöng till brödernas förnöjelse östgötasången “Så grann står
Östergyllen”. Talet till Orden och Logen hölls av den numera rutinerade
och vältalige brodern Mats Johansson och talarlistan avslutades med att
nye Eubatbrodern Thomas Remneblad tackade på recipiendernas vägnar
för det välkomnande de upplevt under gradgivningen och i efterlogen.
Vår nye Lv Lars-Ove Gustavsson med medhjälpare hade komponerat en alldelas förträfflig trerätters middag med utsökt vin därtill. ROÄ Anders Källström
tackade för maten och påpekade bl.a. just den kulinariska upplevelsen.
Neptunus har nu åter passerat 100 gränsen vad gäller antalet bröder, vilket
glädjer oss mycket.
Text: Jan Båving, foto: Johan Thunqvist

i efterföljande reception. Det var Niclas
Gustafsson och Stefan Espersson som också
såg till att hålla vår medelålder på en inte
alltför hög nivå. Vi var 45 bröder på mötet
som bevistades av Mikael Kess för 70 gången.
Joakim Andersson 50, Curt Wells 50.
Talet till Fosterlandet hölls av ÄÄ Håkan
Emmertz som konstaterade att vi nu i dagarna hyllar framstående vetenskapsmän genom utdelandet av årets nobelpris.
Talet till logen hölls av broder Bengt Carlsson som konstaterade att medlemskapet i vår loge ger mycket, bl.a. en trygghet i att träffa bröder och att vi har
en oförändrad ritual som är lika gång efter gång. Talet till recipienderna hölls
av ÄÄ Bengt Emmertz som hälsade dem välkomna. Han kände en stor ära
att vi fått två nya bröder, som nu påbörjat sin druidiska vandring och manade
dem att i framtiden närvara vid mötena för att komma in i gemenskapen.
Talet från recipienderna hölls av broder Stefan Espersson, som tackade för
att de nya bröder blivit intagna i brödrakretsen.
Broder Per-Anders Gustafsson framförde sin tillfredsställelse att vi fått två nya bröder och att han numera hade en
son och broder i samme person. Broder Christer Lindblad
tackade å gästernas vägnar Fu för en excellent arrangerad
brödramåltid med utmärkt mat och övrig service. Broder
Kjell-Erik Håkansson förgyllde därefter aftonen med att
framföra två sånger i druidisk anda. Det var verkligen
skönt att broder Kjell-Erik var tillbaka efter lång tids sjukdom och som han sjöng, jo det blev stående applåder!
Grytslanten, till förmån för Hjärnfonden, inbringade
1061:-.
Text/Foto Christer Nilsson/Gert Nilsson
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ifrån hur man håller glaset till hur man placerar besticken, och allt där emellan. Föredraget var mycket uppskattat av den församlade brödraskaran.

Eubatmöte fredag den 14 oktober

30 Logen Orion, Umeå
Eu-reception

Tre generationer! Vad synd att så många har hunnit nå relativt mogen ålder
då det är dags att invigas i vår Orden. Ofta står vi på tröskeln till ”mogen
man” kring femtio års ålder och då är det nästan omöjligt att få uppleva att
tre generationer får sitta tillsammans i lund och brödramåltid.

Vid senaste receptionen hade vi nöjet att knyta Anders Ingvarsson till vår
brödraskala. Fader/fadder är OÄ Roger Ingvarsson, vars far var OÄ Ingvar
Karlsson som även han tillhörde oss!
Här ser vi vikten av att söka nya bröder, inte bara bland de jämgamla, nej,
vi ska kunna gå över generationsklyftor, både uppåt och nedåt! Bara vi
anar att vi i de nya finner bröder som vill andas samma luft och sträva mot
samma ideal. Då spelar åldern ingen roll!
Ett fyrtiotal bröder hade samlats för denna historiska kväll. Nu hoppas vi att
älgjakten och golfen snart är över. Vi behövs fler vid våra möten som kan välkomna Anders i vår skara. Hösten är ny och Anders vandring har just börjat.
På återseende, Bertil Carlsson

Höstmörkret har lagt sin slöja över Kiruna, ljusen i Polarisgården är tända och
druidflaggan är i topp. Förväntningarna på hur kvällen ska utvecklas är stor.
I afton kom nio bröder från Minera Ferrorum på besök, allt enligt arbetsordningen. Det brukar vara Polarisbröderna som åker till Gällivare och
Minera Ferrorum på gemensamt möte, men denna gång gjorde vi tvärt om.
Mötet i lunden gick fint och ritualenligt. Ni som varit med vet att efter mötet
väntar den trevliga brödramåltiden, så även denna gång. God mat serverades från Lillemors kök. Aftonen visade sig bli ett talens afton. Givetvis drogs
en och annan historia, och inte att förglömma, brode Per Olof Dynesius
från Gällivare som med brödernas hjälp på refrängen sjöng och spexade
Roma visan. Givetvis vred sig de församlade bröderna av skratt.

Väldigt många hade väldigt mycket att tala om, så Lv fick klinga åtskilliga
gånger på fartygsklockan. Nämnas kan att vi fick klockan av logen Nennius
bröder på vår 70 års dag 2007 då vi arrangerade Storlogemötet.
Undertecknad har därefter tillverkat en fot till densamma. Nu används den
av logevärden för att påkalla uppmärksamheten under brödramåltiderna.
Klart slut!
Text och bild Anders Salomonsson.

34 logen Polaris, Kiruna

37 Logen Hesperus, Malmö

Snart är september månad slut, ändå har inte alla planterade blommor runtomkring i vår stad gått under av frosten. Man kan nog säga att hösten varit mild.
21 bröder har uppmärksammat kallelsen och på olika sätt tagit sig till vår
logegård. ÄÄ Tomas Salomonsson kunde med lätt sprucken förkylningsröst
hälsa de församlade bröderna välkomna till aftonens eubatmöte, ÄÄ riktade sig speciellt till broder Björn ”Skrotis” Johansson som inte besökt vår
loge på många år, eftersom han är bosatt på annan ort.

Druidstämman hade kallats in för att redogöra för den ekonomiska ställningen och budgeten i logen och i utskotten för de uppkomna saldona
hittills under året. Utfallet av budget och redovisade saldon bedömdes som
tillfredställande.
Eubatmötet inleddes med att ÄÄ Gunnar Edebrand hälsade alla bröder
välkomna. Broder Allan Olofsson tilldelades närvarotecknet avseende
etthundra möten. Under ideellt spelade gästande Vasa broder Christoffer
Månsson ett stycke av Bellman på gitarr. Närvarande var tjugoåtta bröder.
Mötet avslutades ritualenligt.
I efterlogen bjöds vi på ärtsoppsbuffé med
alla tillbehör. Efter denna kaloribomb fattade broder Christoffer Månsson gitarren och framförde epistlar ur Bellmans
visskatt med stort engagemang och med
tidstypiska rytmer. Efter kaffet delade ÄÄ
Gunnar Edebrand ut tre blomsterbuketter och i detta sammanhang tackade han
för maten och vände sig särskilt till Fu. Bröderna bröt upp från sina stolar
och hälsade farväl, mötet avslutades.

När ÄÄ förklarat att mötet är avslutat, fick bröderna bege sig ner till den väntande brödramåltiden, som alltid är av högsta kvalitet för både gom och öga.
Lagom till kaffet börjar broder Ulf Elenius sitt föredrag om ”vett & etikett” allt

Text, Tord och bild Allan

Druidstämma och Eubatmöte

Eubatmöte onsdag den 28 september
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50 Logen Nemeton, Lund

Dubbelmöte, bardating och eubatmöte
Med oktober kom hösten och med oktober kom ölfestiviteternas okrönta
månad. Nemetonbröderna samlades för att hålla oktoberfest. Som sig bör
inleddes kvällen med att bröderna kastade sig över bardisken för att inmundiga något gott att dricka. Såväl läskeblask som, införskaffade dagen
till ära, tyska ölsorter lät sig väl smakas efter dagens olika förvärv. Till det
räkröra och tillbehör att mumsa på.
Efter två välbesökta möten i
Lunden var det dags att storma det
välfyllda oktoberfestskt uppdukade
bordet. Br Ulf Steimer hade tillsett
att surkål, potatissallad, korvar
och andra charkuterier låg uppradade. En efter en fyllde bröderna
sina tallrikar till brädden av läckerheterna. I sann Nemeton-anda
förde ÄÄ Jan Frykman sitt glas till
näsan då alla hade funnit sin plats
kring borden och skålade. Samtliga
skanderade ”Nemeton” och så var
festligheterna i gång. M Nils Ursing slog gång på gång i gonggongen för att sätta
igång sång. Lv Jan Hörnlund och Nils turades om att ta ton, ja, de gångerna
ingen annan gjorde så det vill säga. Det sjöngs från alla hörn och kanter om så
väl potatisland och vikingar som lappar och dryckjom. Dock blev det inga tyska
”ompaompa-låtar”. Till nästa oktoberfest kanske det blir. Vem vet?
Ett gastkramande lotteri med whisky av olika kaliber i pris inleddes strax efter inmundigandet av apfelstrudel vilket hade serverats som efterrätt. Broder
Stig Fors drog lotter och Jan Hörnlund ropade ut sju vinstnummer. En efter
en kunde vinnarna roffa åt sig en flaska gott. Siste man blev extra glad då han
erhöll jumbopriset som bestod av en flaska Baileys. Som traditionen bjuder
delades slutligen tre buketter rosor ut till bröder som gjort sig extra förtjänta
av detta. En av de lyckliga blomsterkvastsmottagarna var ingen mindre än
broder Winston Lindberg som bestämt sig för att fylla 70 år.
Ytterligare en lyckad logekväll var till ända och bröderna vandrade hemåt i
den ljumma Lundahöstens mörker.
Nedtecknat av Nils Lundquist. Foto: Sebastian Lindholm

52 Logen Sefir, Grebbestad
Bardgradgivning

Svensk Druid-Tidning
Det är något visst med receptioner i de olika grundlogegraderna, de samlar
alltid ett stort antal bröder. Det skapar en trygghet och stöd för de bröder
som skall recipiera. Sju förväntansfulla Eubater kände den tryggheten inför
dagens reception, då en stor uppslutning av bröder såg fram emot kvällen.
De blivande barderna var i besittning av goda kunskaper och hade tillgodogjort sig mycket av sina besök i logearbetet.
ÄÄ Niklas Bontegard med ämbetsmän genomförde en perfekt och reception
och välkomnade Magnus Tobiasson, Bengt Vineberg, Stefan Sjödin, Stig von
Elern, Lars-Olof Ottersten, Viktor Hedemyr och Glenn Anrésen. Det känns
så skönt av oss äldre bröder när ämbetsmännen är välrepeterade och tar
sina ämbeten på allvar, högtiden blir så mycket större då.
I efterlogen hölls sedvanliga tal till våra nya Barderna, som svarade med tacktal.
Som ideellt inslag framförde broder Nils-Erik Carlsson Manschettvisan på
sitt medryckande sätt. Broder Nils-Erik är en mästare på att kunna alla
visor utantill. Han har en rik visskatt att ösa ur.
Vi fick som vanligt vara med om en trevlig kväll i logens brödragemenskap.

Eubatmöte
Hösten har kommit, mörkare dagar och löven faller. Då är det skönt att gå
till logen och känna värmen från brödragemenskapen. Idag möttes vi av
en långväga gäst, MÄ Anders Welltén från logen Merlin, som passade på ett
besök hos oss i samband med arbete.
Vid en förkortad Druidstämma företogs val av ny ÄÄ och MÄ. Som ÄÄ valdes
Alf Johansson och till MÄ Per-Erik Korström. Ekonomin från 50-årsjubileét
presenterades, varvid beslutades att överskottet skall kr 5.000 skänkas till
Stipendiefonden.
ÄÄ Niklas Bontegard kunde hälsa närmare 40 bröder till dagens Eu-möte
och en särskild välkomsthälsning riktades till gästande brodern Anders
Welltén från Logen Merlin, som hälsade från sin hemmaloge och överlämnade sju röda rosor.
Efter genomgången dagordning, hälsade ÄÄ SL
Västanland välkomna att
företaga installation av de
nyvalda ämbetsmännen.
SÄÄ Mats Rosenbielke,
SSkm Lars Wallin och
ROÄ Göran Henriksson
installerade under sedvanlig högtidlighet ÄÄ
Alf Johansson och MÄ
Per-Erik Korström för
resterade period av nuvarande ämbetsperiod. SÄÄ tackade avgående
ämbetsmän och ÄÄ tackade för det förtroende han fått av bröderna.
I efterlogen avnjöts som vanligt god förplägnad. Nye MÄ Per-Erik Korström
tackade för förtroendet att utses som MÄ. Som ideelt inslag framförde Br
Roger Olsson sin dikt ”Blottare i glesbygd”, en fantastiskt rolig dikt som
drog ner stora skrattsalvor och stormande applåder.
Nu blickar vi framåt mot 100 år och vi vet att logen mår bra och är en levande loge.
Göran He

Stipendiefonden
tackar logen Sefir
för den stora generositeten!
Ett initiativ värt att ta efter?

Sittande: Magnus Tobiasson, Bengt Vineberg, Stefan Sjödin, Stig von Elern.
Stående: Lars-Olof Ottersten, Viktor Hedmyr, Glenn Andrésen.
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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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53 Logen Triton, Norrköping

2800 närvarotecken utdelning den 13 oktober
33 närvarande bröder besökte Eubatmötet i vår Druidborg på Värmlandsgatan. Efter ett väl genomfört Eubatmöte flytta vi ner till vår fina salong.
Det var bordsplacering så mest möten närmast köket. Som vanligt fick vi
en mycket god brödramåltid framställd av vår broder Kenneth Ljungberg.
Efter maten och våra tre Tritonskålar tog ÄÄ Magnus Wärnelius till orda
med assistans av MÄ Magnus Sjöberg.

Stående: Håkan Persson, Jörgen Axelsson, Björn Zandersson.
Sittande: Tobias Seborn, Mikael Hedenborg, Jonas Petersson

Av de traditionella talen, hölls talet till ”Fosterlandet” av br. Conny Carlsson
och talet till ”Orden och Logen” av br. Carl-Göran Söderblom. ÄÄ Molle
Johansson talade till recipienderna och välkomnade dem ytterligare en
gång, varefter Eu Jonas Petersson å recipiendernas vägnar tackade för den
högtidliga invigningen. Slutligen tackade Rolf E Carlsson Lv-arna och deras
medhjälpare för en superb måltid.
Anders Molander

56 Logen Camulus, Skövde
Eubatmöte 17 oktober

ROÄ Lennart Karlsson var den förste som kallades fram för att få 700 tecknet. Lennart har 724 möten. Därefter vår tjOÄ Hans Andersson som passerat 500 möten. Sedan bröder från 300 till 100 möten.
Summan av tecken var 10 bröder, som fick mottaga närvarotecken.
Flertalet av bröderna var nära att få nytt närvarotecken. En del saknade
cirka 10 möten men med flitigt besökande under höst och vårtermin så får
dom snart sina tecken.

Efter visningen av Skaraborgs tingsrätt, se annat uppslag i denna tidning,
samlades vi raskt åter i logehuset för att avhålla oktobers månads Eubatmöte.
Väl i Lunden hälsade ÄÄ Leif Forsell 43 bröder välkomna och tackade
broder Peter Stafverfeldt för visning av Tingshuset.
TjOÄ Bertil Kilander meddelade att sju presumtiva bröder lämnat ansökan
till vår loge. Vår ende kvarvarande Stiftarbroder Ronald Holmström kommer att tilldelas Jubelveterantecken på ett extra Eubatmöte 6 mars 2017. Då
det sällan sker ser vi fram emot denna tillställning.
Broder Tomas Momsén har helt nyligen varit hos bröderna i Jönköpingslogen
och övervarat deras senaste Eubatgradgivning. Han hade hälsningar med
därifrån och ÄÄ Leif Forsell bad honom framföra hälsning tillbaka. Det
skulle han göra för det blir säkert fler resor dit och då ser han gärna att
fler bröder följer med.
Efter att MÄ Jan-Olof Swärd givit oss lite ytterligare kunskaper om de
druidiska konsterna spelade Org Leif Andersson Blowin in The Wind av
Nobelpristagaren Bob Dylan. Väldigt passande.
Skm Bengt Berg fick ett diplom med anledning av att han fyllt 60 år! Han
firade födelsedagen i Kina minsann.
Efterlogen präglades som vanligt av god mat och hjärtlig stämning.

Husbockarna
När vi flyttade från Drottninggatan till Värmlandsgatan så sparkade vi igång
en arbetsgrupp som träffas på måndag förmiddag. Vi byter glödlampor städar i Lunden och en massa annat.
Sånt som inte syns.
Vid penna, Hans B

55 Logen Thesevs, Linköping
Eubatmöte med reception

Druidstämma med gradgivning 24 oktober

Ännu en gång hade det blivit dags att hälsa nya bröder välkomna i logen
Thesevs. 40 bröder hade denna gång samlats i Lunden för att vara med om
den högtidliga ceremonin.
Efter den sedvanliga inledningen kunde ÄÄ Molle Johansson uppmana Br.
M Thomas Watsfeldt att meddela yttervakt att Logen var redo för reception. När sedan BB intagit sina platser i Lunden, ledsagades de sökande
Håkan Persson, Tobias Seborn, Mikael Hedenborg, Jörgen Axelsson, Björn
Zandersson och Jonas Petersson in i Lunden av var sin ledsagare och invigdes på ett som vanligt högtidligt och rituellt sätt som bröder i vår Orden.
Efter avslutat möte i Lunden, samlades sedan både gamla och nya bröder
i bankettsalen, som stod festligt dukad och som alltid bjöds det här på
högklassigt tillagade rätter. Till förrätt avnjöts gubbröra, till varmrätt helstekt fläskfilé med grönpepparsås och rostade rotgrönsaker och till dessert
drömtårta med grädde och sylt. Allt med därtill passande drycker.

Druidbröderna Torgny Alexandersson
och Lennart Ek med Beredande broder Thomas Wenell i mitten.
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ÄÄ Leif Forsell hälsade 35 bröder
välkomna till kvällens förestående Druidstämma med gradgivning. I synnerhet välkomnades
bröderna från Jönköping.
Efter att kvällens Beredande
broder Thomas Wenell visat
prov på sin teckenfärdighet
upphöjdes bröderna Torgny
Alexandersson och Lennart
Ek till Druider. Hela tillställningen präglades av stor värdighet. Vilket även påtalades i
efterlogen.
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MÄ Lennart Magnusson från logen Tailesin tackade för en fin reception.
Han och vår stamgäst broder Anders Regnell hälsade från bröderna i
Jönköping och överlämnade en gåva till stipendiefonden. ÄÄ Leif Forsell
tackade och framförde de varmaste hälsningar tillbaka.Som avslutning
spelade Org Leif Andersson ett vackert stycke ur Fantomen på Operan.
När efterlogens förrätt passerats berättade MÄ Jan-Olof Swärd om Kelternas
föreställningsvärld i filosofi och medicin. Bland annat om nyttan av att
inte komma sist till sammankomster! Efter hurrande och nationalsång tog
ÄÄ Leif Forsell ordet. Han gratulerade kvällens recipiender till detta steg i
deras druidiska vandring.
Druidbroder Lennart Ek tackade för den fina gradgivningen och utbringade en skål för logen Camulus.
Text och bild, Ulf Sahlén

60 Logen Arosia, Västerås
Eubatmöte med reception och
veteranteckenutdelning

Den 17e oktober fylldes logen av
förväntansfulla bröder inför kvällens fina blandning av nytt och
erfaret. Det nya bestod glädjande
nog av invigning av två nya bröder,
Mats Kristensson och Thorbjörn
Collin, som invigdes under värdiga former av vår ÄÄ Peter Beijer.
Efter invigningen tog det erfarna
vid och tjOÄ Ingvar Borg hyllade
broder Ragnvald Olsson med
utdelning av Veterantecknet.
Våra nya bröder och vår nyblivna
Veteran hyllades under den efterföljande brödramåltiden med
trevliga tal och god mat där matlaget bjöd på en delikat måltid. Nyblivne
Broder Mats höll ett trevligt tal från recipienderna där dom ser fram mot
en trevlig och berikande tillvara i logen.

66 Logen Taliesin, Jönköping

Eu-möte med information för presumtiva bröder
Bröder samlades som vanligt i god tid för en trevlig samvaro, tillsammans med presumtiva bröder. Under tiden som logemötet pågick, tog två
OÄ-bröder tog hand om de presumtiva bröderna där man förklarade vad
Druid-Orden är för något och vad vi står för.
ÄÄ Johan Björk hälsade bröderna välkomna till kvällens möte, med en
förhoppning att bröderna har haft en lika bra sommar som ÄÄ haft
Under punkten övrigt så berättade OÄ Seppo Ronder att på våren 2012
upptäckte han i slyskogen ute vid sin sommarstuga en liten vril på stammen av
en tunn, tanig björk. Liten som en knytnäve
ungefär. Tidigt nu i våras, 4 år senare, hade
denna vril vuxit till sig till nära fyra gånger
sin tidigare storlek. Vrilen tog Seppo vara på,
knackade bort barken och karvade till en
skål. Det blev några timmars arbete då och
då, och däremellan förvarade Seppo vrilen
i sågspån, som suger ut fukten och torkar
ut virket med förhoppning om att skålen
inte ska spricka längre fram i tiden. Det krävs
mycket karvande och slipande men ändå inte
mera än runt 50 timmar totalt.
Skålen är nu förärad logen Taliesin och används vid insamling till välgörenhet.
Efter att den rituella delen var avslutad så samlades bröderna i matsalen för
att bli serverade en brödramåltid tillsammans med de presumtiva bröderna.
Kvällen avslutades med att bröderna samlades i en ring, fattade varandras
händer och gick från mörker till ljus.
Vid tangenterna, SC.

78 Logen Avalon, Älmhult
Eubatmöte 6 oktober

65 Logen Belisama, Vänersborg

Eubatmöte med reception den 3 oktober.
Denna måndag var det dags för bröderna att ikläda sig högtidsdräkt och
bege sig till logen Belisama för att förgylla lunden vid de två recepiendernas
invigning. Det var 29 bröder som hade
hörsammat kallelsen och av dessa
hade åtta bröder från logen Sefir kommit för att hedra de nya bröderna.
Logens Fu bjöd bröderna på en utsökt brödramåltid som avnjöts under
mycket trevlig samvaro. När det var
dags för recipiendernas tal, framfördes ett stort tack till ÄÄ, där det sas
Våra nya bröder Johnny
från båda de nya bröderna att en spänBirgersson, Mats Hallsten
nande framtid låg före dem. Efter avslutad måltid var det dags för kaffe och kaka och kanske en och annan avec.
För referatet, Håkan Ekman
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En av de första kalla höstkvällarna förbyttes i varm gemenskap på
Druidgården när 58 bröder samlades till Eubatmöte.
ÄÄ Per Dackander inledde med en dikt om den nu närvarande hösten och
hälsade oss välkomna till ett möte som dessutom såg samtliga ämbetsmän
närvarande på sina poster.
Vårt fokus för närmaste framtiden utgörs självklart det SL-möte som stundar inom kort och där vi står för värdskapet. Förberedelser pågår för fullt
och vi väntar ett 60-tal deltagare från SL Sydvästanland som genomför sitt
allra första SL-möte. Ett antal frivilliga kommer att ta hand om markservicen under dagen och vår Lv påstår sig ha läget under kontroll.
Nya namnbrickor att bäras på kavaj och frack diskuteras, och broder Johan
Hesselstedt visade förslag på metallbrickor med magnet. Kommer att pryda
varje broder.
Broder Lars Wastegren aktualiserade Druid-Tidningens sätt att kungöra
brustna länkar; dvs bortgångna bröder. Han har
haft en dialog med tidningens redaktör och en
annorlunda publicering kan bli följden av detta.
Mötets ideella programpunkt handlade om ITsäkerhet; ett ämne som i högsta grad är aktuellt.
Vår MÄ Lars Pihl gav oss en provkarta på problem
som uppstår när vi hanterar våra datorer, samt
kom med en mängd goda råd för att undvika
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katastrofer. Mycket kan sammanfattas i uppmaningen: Var försiktig och
misstänksam mot ”konstiga” mail och websidor. ÄÄ Per Dackander tackade broder Lars för ett intressant inslag.
Vår Lv Per Andersen med
flinka bröder i Fu gav oss,
som vanligt, en välsmakande måltid och en trevlig stämning i vår matsal.
ÄÄ Per tog tillfället i akt
att gratulera vår SM Ulf
Andersson, som just denna
dag firade sin födelsedag
tillsammans med oss anÄÄ Per Dackander gratulerar SM Ulf Andersson
dra. Vacker sång och hurrasom firade sin födelsedag med oss
rop blev belöningen.
Alf Carlsson

Till brödramåltiden hade broder Lv komponerat ihop en fantastisk festmeny och den goda efterrätten kunde logens bröder tacka broder Arkivaries
fru för som så snällt hade hjälpt till.
Tal till såväl Fosterlandet, Orden och Eubaten hölls och tacktalet från recipienderna stod nyvordne broder Bo Danielsen för.
I efterlogen var det mycket bra stämning och broder Eric Masser kunde
locka bröderna med nytillverkat öl från sitt mikrobryggeri i Västerås och
broder Göthe Johansson spelade vackra svenska melodier på sitt dragspel
så att bröderna kunde stämma upp i allsång.
Runt kl 18 avslutades dagen och bröderna kunde nöjda dra sig hemåt igen.
Vid pennan, Sebastian Zander

82 Logen Samain, Uppsala
Bröder hedras med Stjärntecken

I samband med eubatmötet den 19 oktober hedrades två bröder, Leif
Cassinger och Lars Jonneryd, med Ordens Stjärntecken för deras druidiska
gärning.

79 logen Excalibur, Borås
Oktoberfest i oktober!

I motsats till konstiga utländska sedvänjor där oktoberfesten avhålls i september, hade Excaliburs logevärdar, Jan Laas och Christoffer Mossberg,
verkligen ordnat festen i den månad den hör hemma.
Det skulle ha varit oväntat, om någon svart kula upptäckts bland de vita vid
Druidstämmans ballotering. Så blev det inte heller denna gång, de tre aspiranterna godkändes för reception vid nästkommande Eubatmöte. Och tf Skm
ekonomiska rapport gav heller ingen direkt anledning till oro, varför man snart
kunde övergå till Bardatinget, som inräknat bröder från Cynthus, Taliesin och
Lir kunde stoltsera med 33 närvarande bröder.
I efterlogen fick det planerade föredraget om Smart Textiles tyvärr ställas in,
och vi fick i stället trösta oss med det salivframkallande, lockande oktoberfestbordet med Korvar och Sauerkraut och alla tillbehör. Nåja, några högbarmade
Frauen med literstora ölkrus i famnen såg vi förstås inte till, men de som valt
att avstå från bilkörning kunde i stället prova på tvenne sorter av Bier, som det
enligt Sten Broman ska heta, och som Lv Jan Laas noga utvalt.
Resten av kvällen förflöt i den angenäma stämning som brukar vara kännetecknande för vår brödraskara, och utanför porten kunde vi konstatera
att höstkylan ännu dröjde.
Uno Axelsson

Kvällens ”stjärnor” omgivna av Storlogen Bardalands
ämbetsmän fr v: Thomas Manbo, Leif Cassinger, Leif
Andersson, Lars Jonneryd och Rolf Dejemyr

Teckenutdelningen förrättades av SSkm Leif Andersson, SM Thomas Manbo
och SV Rolf Dejemyr. RSOÄ Björn Cederbergs och ROÄ Bertil Svenssons närvaro gav kvällen en extra nimbus.
I efterlogen framfördes inspirerande tal till kvällens ”stjärnor” av bröderna
Leif Andersson och Jan Gustafsson. Denna trevliga kväll avslutades med
att broder Björn Cederberg läste några väl valda ord och tackade för den
välsmakande fisken och det uppskattade arrangemanget som Fu stod för.
Text Kari Aarnivaara, foto Per Lindh

81 Logen Dair, Stockholm

Stipendiefonden
behöver Ditt bidrag!
!
TT

Bg 782-1911

N Y Stipendiefondens swishnummer!

Stående: Sebastian Zander, ÄÄ, och Anders Engström, TjOÄ
Sittande: Bo Danielsen, Stephan Andersson,
Joacim Forselius och Björn Wranghed

123 1627 421

Den 15 oktober var det dags lördagsmöte med Eubatgradgivning på schemat.
Gradgivningen var mycket lyckad och fyra nya bröder trädde i Orden.
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Företagare!
Hur många bröder känner till vilka varor
eller tjänster Ni har att erbjuda?
Annonsera i Svensk Druid-Tidning

Har Ni logistikproblem i styrelsen?
Logistiken är avgörande för ditt företags konkurrenskraft
De flesta företag satsar stora belopp på att exempelvis utforma säljande förpackningar till sina produkter men
missar logistiken. Den ses ofta som ett nödvändigt ont. Logistik är komplicerat och ofta fastnar man i generella
lösningar som allt för ofta kostar mer än det smakar.
Vi gör grovjobbet
Vi har spetskompetens när det gäller fraktkostnadsanalyser och fraktupphandlingar. Våra system och rutiner
för professionella analyser av godsflöden ger våra uppdragsgivare ett unikt beslutsunderlag.
Vi tillhandahåller inga standardlösningar för hur ett företags logistikflöde ska se ut. Varje företag är unikt och
kräver sin specifika lösning.
Ni ger oss uppdrag att effektivisera logistiken och samtidigt sänka logistikkostnaderna
Vi är vana att skapa lösningar på ett kundanpassat sätt. Genom att vara operativa och målfokuserade ser du
ganska snart effekterna av våra insatser. Det är genom att förbättra för Dina kunder som Ditt företag når positiva
resultat. Att driva förändringsprocessen är lika kritiskt som själva innehållet i förändringen. Hela tiden samarbetar
vi därför med nyckelpersonerna i ditt företag. Det är viktigt att förklara och förankra alla åtgärder hos medarbetarna. Kraften och viljan till förändring måste komma inifrån.
Vi har genomfört drygt 150 logistikuppdrag, allt från mindre företag till börsnoterade bolag.
Vill Du veta mer? Kontakta Anders Regnell, broder i logen Taliesin, på 070-774 6330 eller anders@logeko.se
alternativt Lennart Davidsson på 073-146 1395 eller lennart@logeko.se
ABC LogEko AB, Kärrsvägen 56, 566 32 HABO.
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Det syns väl att Du tillhör Orden?
Vi har ett direktiv att vi alla ska hjälpas åt att
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 bära den i
vardagen om du inte har ett jobb som sliter på den.

I stället för blommor
druid-orden
Logen Merkur

50 år

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

Göran Lundgren
RSskr

under riksstorlogens
överinseende

druid-orden

druid-orden
Till minnet av
Broder
Sven Svensson

druid-orden

med anledning av vårt besök
har vi överlämnat ett bidrag till

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

har en penninggåva överlämnats till

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

Logen Belenos
ää

vila i frid

bäste Broder
Sven Svensson
med anledning av din högtidsdag har

Logen Ad Astra
överlämnat en penninggåva till

druid-ordens
stipendiefond
våra varma gratulationer
på din högtidsdag

skr
ää

under riksstorlogens
överinseende

under riksstorlogens
överinseende

Stipendiefondens
hyllningsadresser
Det finns bl a adresser för att gratulera broder på
en högtidsdag eller till minne av avliden broder.
Kontakta Kansliet för att rekvirera adresser inför besök
i annan loge eller gratulation av loge som fyller år.
Rekvirera adresserna i god tid via mejl:
kansliet@druidorden.org
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Med anledning av att bröder som bor långt från någon tätort med frackförsäljning
tror att det är problem, kan vi ge exempel på hur enkelt det kan vara att från en av
våra annonsörer inhandla en frack med tillbehör.
Broder Anders insåg plötsligt att det var akut med en ny frack. Den gamla höll på
falla i bitar (åtminstone fodret). Det var tisdag och frack behövdes på måndagen
nästkommande vecka. Vad göra?
”Jag hade en ärvd frack med både svart och vit väst. Bestämde mig dock för att
uppdatera fracken till en lättare som inte var lika sliten.
Eftersom jag sett de förmånliga priserna hos en av SDT´s annonsörer, bestämde jag
mig för att beställa från dem. Jag var emellertid osäker på vad jag hade för storlek så
jag kontaktade dem på telefon. Personen jag talade med var mycket tillmötesgående,
frågade vad jag hade för storlek på jeans, kostymbyxor, hur mycket jag vägde etc.
Några dagar senare kunde jag hämta ut min nya frack och passformen var perfekt.
Festligheterna kring instiftandet av logen Samain
närmade sig och jag bestämde mig för att se över
fracken så att inget saknades eller att det inte var
några fläckar på den vita västen jag hade sedan
tidigare.
Det var nu onsdag och på lördag var det dags för
högtidsloge med efterföljande bankett.
Till min stora förfäran märker jag att västen är
för liten. Jag kastar mig över telefonen och i panik
ringer jag företaget. Där möts jag av en mycket
lugn röst, som säkerligen haft detta samtal tidigare med
logebröder och studenter dagen före en bal. Rösten förklarar att det verkligen inte är några problem, om jag lägger
en beställning före lunch så har jag västen hemma torsdag eftermiddag. Dessutom säger personen att om det skulle vara fel storlek
så skulle även det gå att ordna till fredag eftermiddag.”
Alltså, bröder, ni kan med fullt förtroende vända er till våra annonsörer och dryfta ert problem. De löser det.

Svensk Druid-Tidning
Det lönar sig!

Långt till
frackbutiken!

Druiddamernas
klubbsmärken

Stipendiefonden
behöver Ditt bidrag!
Bg 782-1911
!
T T Stipendiefondens swishnummer!
Y
N

123 1627 421


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

Försäljning och uthyrning av
Nya och begagnade truckar

I samarbete med:

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

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
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SYNS VI INTE
FINNS VI INTE
Flaggstångsflagga

Skjortknappar

Fasadflagga

Faddertecken
Druidstjärna

Manschettknappar

Trohetstecken för 100 - 900 möten

Livrem

Slipshållare

Frackfluga

Ordensslips i siden, svart, blå o grå

Jeanslivrem

Allt finns hos
Din Skm!

Keps

Pikétröja
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Läs me en frackkväll?
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Frackar
från 1.799;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
info@fracklagret.se • www.fracklagret.se
Laandling AB (Endast kontor)
Väverigatan 2, 291 54 Kristianstad

KOMPLETT SORTIMENT AV HÖGTIDSKLÄDER.

Välkommen till
den Personliga Begravningsb

JOUR
DYGNET
RUNT

Välkommen
till denVipersonliga
hjälper er med allt inom begravnin
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
Annonsera
i Svensk
Druid-Tidning
den
Personliga
Begravningsbyrån.
Det lönar sig!

29 begravning, gravsten,
Vi hjälper er med allt inom

Marie

mail@d
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VI GRATULERAR
födelsedagarna i december
93 år

Wirdar, Arvid Rosenlund, 9 dec

90 år

Grannos, Karl-Gustav Jonsson, 7 dec
Stonehenge, Karl-Axel Tiljander, 24 dec

85 år

Hesperus, Georg Fredriksson, 29 dec

80 år

Arosia, Bengt Andersson, 13 dec
Morvin, Bengt Johansson, 14 dec
Manannán, Verner Nielsen, 22 dec

70 år

Ossian, Andrej Krugly, 3 dec
Henry Hurle, Lars Blomqvist, 4 dec
Merkur, Kurt Nordberg, 4 dec
Thesevs, Mats Karlsson, 7 dec
Alir, Leif Cederberg, 8 dec
Polstjärnan, Gunnar Larsson, 9 dec
Manannán, Dennis Holmen, 9 dec
Argo, Per-Olov Garnes, 10 dec
Neptunus, Christer Carlsson, 11 dec
Neptunus, Rolf Allard, 19 dec
Lir, Dag Håmark, 19 dec
Allbota, Jan Petersson, 22 dec
Eos, Alf Hedlund, 23 dec
Fingal, Per-Anders Gustafsson, 25 dec

Pallas, Lars-Göran Jonsson, 1 dec
Wirdar, Helge Nilsson, 4 dec
Stella Polaris, Knut Melin, 13 dec
Taranis, Rolf Ljung, 17 dec
Polaris, Stig Löfkvist, 25 dec
Nerthus, Rolf Mellén, 27 dec
Arosia, Carl-Åke Utterström, 28 dec

Temenos, Jonas Geholm, 4 dec
Polaris, Lars-Johan Dalhägg, 7 dec
Merkur, Tomas Persson, 11 dec
Morvin, Leif Burwall, 21 dec
Teutates, Patrik Byhmer, 26 dec
Polaris, Tomas Engfors, 27 dec
Alir, Pär Eriksson, 27 dec

40 år

Karlavagnen, Jimmy Fondelius, 10 dec
Thesevs, Stefan Fransson, 27 dec

30 år

Allbota, Pär Petersson, 3 dec
Merlin, Per Schjölin, 30 dec

60 år

75 år

50 år

Wirdar, Anders Sjöberg, 8 dec
Allbota, Karl-Johan Dahlström, 12 dec
Nerthus, Thomas Studeny, 20 dec
Nennius, Jan Hansson, 22 dec
Merkur, Thomas Fahlman, 30 dec
Beltain, Åke Jakobsson, 30 dec
Manannán, Jan-Inge Johansson, 31 dec

BRUSTNA LÄNKAR
Logen Amici,
Landskrona

Logen Henry Hurle,
Köping

Logen Merlin,
Karlskrona

Logen Belenos,
Uppsala

Logen Iris,
Göteborg

Logen Morvin,
Luleå

Logen Carnac,
Helsingborg

Logen Manannán,
Falkenberg

Logen Venus, Fränsta

K-br Per Barane
Invigd i Orden den 2 oktober 2012
Avliden den 23 september2016
4 medlemsår

OÄ-br Lars Lindgren
Invigd i Orden den 24 oktober 1978
Avliden den 17 september 2016
38 medlemsår

K-br Ane Liljekvist
Invigd i Orden den 25 mars 2011
Avliden den 16 oktober 2016
5 medlemsår

OÄ-br Harald Sundberg
Invigd i Orden den 22 januari 1970
Avliden den 16 oktober 2016
46 medlemsår

OÄ-br Stanley Eriksson
Invigd i Orden den 13 mars 1990
Avliden den 31 oktober 2016
26 medlemsår

R-br Ragnar Nilsson
Invigd i Orden den 11 december 1985
Avliden den 16 september 2016
31 medlemsår
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OÄ-br Leif Malmén
Invigd i Orden den 22 april 1989
Avliden den 10 oktober 2016
27 medlemsår

ROÄ-br Paul Nyberg
Invigd i Orden den 19 oktober 1973
Avliden den 5 oktober 2016
43 medlemsår
OÄ-br Anders Mikaelsson
Invigd i Orden den 17 november 1974
Avliden den 11 oktober 2016
42 medlemsår
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VÄLKOMNA
I BRÖDRASKAPET
Logen Amici, Landskrona
Eu 16 10 04
Jan Hansson
Bruksgatan 8, 242 31 Hörby

Logen Arcturus, Boden
Eu 16 10 28
Anders Jonsson
Norrbottensvägen 14, 961 36 Boden

Logen Arosia, Västerås
Eu 16 10 17
Mats Kristensson
Frödings väg 5, 723 34 Västerås

Logen Avalon, Älmhult
Eu 16 10 28
Andreas Holmgren
Växjövägen 355. 343 71 Diö
Pierre Lennartsson
Hökhult 49, 343 93 Älmhult
Niklas Olsson
Wallingatan 28, 343 34 Älmhult
Ludvig Wernstedt
Körsbärsvägen 6, 343 38 Älmhult
Nils Gunnar Widegren
Oshults Gård 10, 343 93 Älmhult

Logen Belenos, Uppsala
Eu 16 10 10
Tommy Berggren
Sturegatan 24 A, 752 27 Uppsala
Mikael Berlin
Ängsvägen 9, 748 40 Örbyhus
Johan Umenius
Gjutarevägen 4, 743 50 Vattholma

Logen Henry Hurle,
Köping

Eu 16 10 06
Karl Gunnar Beijbom
Östra Långgatan 1, 731 32 Köping
Kent Willy Nilsen
Hisingsgatan 37, 731 42 Köping

Logen Rigel, Örnsköldsvik
Eu 16 10 28
Göran Lundqvist
Östra Dalgatan 1, 892 32 Örnsköldsvik
Karl-Gunnar Stark
Åsliden 127, 891 92 Örnsköldsvik

Logen Thesevs, Linköping

Eu 16 10 18
Niclas Gustafsson
Vallmogatan 6, 242 34 Hörby
Stefan Espersson
Stattenavägen 10, 242 35 Hörby

Eu 16 10 11
Björn Zandersson
Drottninggatan 39, 582 27 Linköping
Tobias Seborn
Morgongatan 75, 589 53 Linköping
Jonas Petersson
Repslagaregatan 32 A, 582 22 Linköping
Håkan Persson
Tallholmsvägen 17, 589 37 Linköping
Mikael Hedenborg
Torkelbergsgatan 16, 582 25 Linköping
Jörgen Axelsson
Rise Älvhaga, 594 95 Gam leby

Logen Morvin, Luleå

Logen Triton, Norrköping

Logen Manannán,
Falkenberg

Eu 16 10 29
Dennis Holmen
Blåsippevägen 6, 311 33 Falkenberg

Logen Fingal, Hörby

Eu 16 10 07
Jacob Westborg
Västra Varvsgatan 24 B, 972 36 Luleå

Logen Nennius, Boden
Eu 16 10 21
Mats Berg
Ekvägen 7, 961 37 Boden
Anders Lund
Sturegatan 3 B, 961 73 Boden
Tony Meenan
Lundagårdsgatan 18, 961 36 Boden

Eu 16 10 27
Per Erik Rosell
Komministergatan 34, 602 10 Norrköping
Daniel Widlund
Kolmårdsgatan 41, 602 41 Norrköping
Daniel Johansson
Gamla Landsvägen 50, 605 70 Svärtinge
Joachim Höög
Ringstadmovägen 8, 605 99 Norrköping
Peter Bjurström
Lövängsvägen 5, 610 20 Kimstad

Logen Orion, Umeå
Eu 16 09 23

Logen Belisama, Vänersborg Anders Ingvarsson
Eu 16 10 03
Johnny Birgersson
Kvarnvägen 1, 461 58 Trollhättan
Mats Hallsten
Frövik 6, 458 93 Färgelanda

Kolonivägen 55, 905 83 Umeå

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

SL Nordanland
Kallar till Ordinarie Storlogemöte 17-18 mars 2017
Värdloge är Logen Polaris Kiruna som firar 80-årsjubileum
Program fredag 17 mars				
17:30 Samling Polarisgården, bar, kaffe/te och smörgås, Kyrkogatan 25
19:00 Möte i OÄ-graden Polarisgården
20:30 Brödramåltid Polarisgården

Program lördag 18 mars
09:00 Samling Frimurarhuset, bar, kaffe/te och smörgås, Reenstiernagatan 33
10:00 Möte i Ringgraden Frimurarhuset
11:30 Lunch Polarisgården, Kyrkogatan 25
13:00 Möte i Kapitelgraden Frimurarhuset
18:00 Välkomstdrink och bankett med Damer i Kiruna Stadshus.
Vid banketten bärs högtidsdräkt med vit väst.

Klädsel vid samtliga möten är högtidsdräkt med svart väst.
Vid banketten bärs högtidsdräkt med vit väst.
ROÄ ombedes bära Riddardräkt. Regalier skall medtges av
recipiender och besökande bröder.

Bankett
Banketten kommer att hållas i Kiruna Stadshus.
Tag chansen att en sista gång, innan rivning, få möjlighet att deltaga på en bankett i denna
unika byggnad. Meny, se kommande annons.

Hotellbokning
Scandic Hotell Ferrum 0980 – 39 86 00, uppge ”Druiderna”
Hotell City
0980 – 170 00, uppge ”Druiderna”
OBS! För att vara säker på att få rum, måste bokning ske SENAST 17/1 2017

Damaktivitet
Planering pågår. Detaljerat program kommer i senare annons.

Anmälan
Maila deltagande samt ev. medföljande Dam till Skr, e-post: skr@polaris.druidorden.com
Anmälan till bankett samt damaktivitet kommer i senare annons.

Frågor och funderingar
Besvaras av tjOÄ Stefan Rova, telefon 070 667 43 77, e-post: rova.stefan@bredband.net

Med broderliga hälsningar i E.F.E
Urban Engström, SÄÄ • Ulf Hansson, SSkr
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