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VÅREN
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Med tranorna kommer våren. Luften ljuder av trantrumpeter.
Det är fest för både tranor och fågelskådare.
I mars - april sträcker tranorna in i tusental.
På dagarna äter de på matningsfältet. I skymningen flyger de
till våtmarken, där är de skyddade från räven.
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Redaktionen informerar

Redaktionen och Ordensledningen har beslutat att antalet nummer av Svensk Druid-Tidning kommer fortsättningsvis vara 8 nummer/år. Anledningen är kostnadsbesparingar.
Vi tror inte att beslutet kommer att påverka logernas möjlighet att få fram sina budskap då antalet sidor på
årsbasis kommer att vara ungefärligen de samma.
Utgivningsdagarna är delvis styrda av Storlogernas inplanerade möten.

Utgivningsdagarna t o m oktober ser ut så här:

Nummer 4

Nummer 5

Nummer 6

Manusstopp

Manusstopp

Manusstopp

den 20 juni

den 25 maj

den 30 aug

den 20 juli

den 10 okt

den 5 sept

Viktiga önskemål:
För att effektivisera produktionen av Svensk Druid-Tidning behöver vi hjälp med följande:
Texterna: Skriv referaten på neutralt papper i Word-dokument, 12p storlek. Inga brevhuvud, extra mellanslag eller egna layouter. I undantagsfall kan referaten skrivas direkt i mailet. Utrymmet är begränsat så skriv
kortfattat och korrekturläs texterna. Använd stavningskontroller. Ny radmatning är det samma som nytt
stycke. Är referatet för två möten - skriv det då som ett med en datummarkering för det nya mötet. Skriv
enkelt och rakt, inga sammanfattande referat över 3-5 möten. Vi eftersträvar en aktuell tidning.
Starta alltid referatet med logens nummer, namn och ort. Kolla under ”Landet Runt” hur det ska se ut.
Skicka inga bilder i dokumentet, dessa ska skickas separat i mailet i jpeg-format tillsammans med Word-filen.
Bildtexterna sist i referatet.
Vid samarbete mellan flera loger: Kom överens om vem som skriver referatet
Nedan ser du vilket utrymmet som står till förfogande. Antalet tecken är inkluderat mellanslag:
• Referaten under Landet Runt: ca 800-1000 tecken och 2 foton.
• Artiklar från logerna: ca 2000 tecken och 2-3 foton. Mycket text få bilder, lite text fler bilder.
• Referat från Storlogerna: ca 3500 tecken 3-5 foton, utrymme 1/1-sida.
• Jubileer: kontrollera med redaktionen vilket utrymme som finns!
Kan bli ett uppslag med text på ca 5000 tecken och 10-12 foton.
• Erhållandet av Ordens Förtjänsttecken, Jubelveterantecken kan med fördel presenteras i egen artikel.
Prioritera presentationen, med foton av:
• Nya bröder,
• Bröder som fått nya grader,
• Bröder som erhållit olika tecken och utmärkelser
• Presentera gärna logernas nya ämbetsmän.
Foton
För att göra tidningen extra intressant behövs det foton. Dessa ska vara i hög upplösning, ca 3-5Mb. Undvik
närbilder och gör inga beskärningar. Placera inte motiven nära väggar - det blir fula skuggor. Undvik tavlor
med glas i bakgrunden - det blir fula reflexer. Använd neutrala bakgrunder.
Placeras bröderna nära varandra finns det möjlighet att förstora fotot.
Kontrollera att optiken är dammfri - dammet syns tydligt på bilderna. Glöm inte att ställa in skärpan.

Nytt!

Nu finns det möjlighet att under Landet Runt flagga för nästkommande möte.
Tänk på att utgivningsdagen och de flaggade möten följer varandra. Utrymmet är max 2 rader.
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I huvudet
på en redaktör

Svensk
Druid-Tidning
SVENSKA DRUID-ORDEN

Visst är det så i fler loger? Bröder tar på sig en plats i någon kommitté,
kanske mer för att avlasta rekryterarna än för att få något gjort! När
perioden är slut finns det inte så mycket att skriva i rapporten.
Desto gladare blir vi då någon broder efterlyser något konkret. Vips!
Ideella utskottet samlas och slår sina kloka huvuden samman. Vad
ska vi bjuda på? Musik och lyrik. Materialet är oändligt, men samtidigt
gäller det att välja något som sticker ut och faller på plats. Liknelsen
må ursäktas, men är det inte påminnande om kyrkoårets predikotexter? För varje vecka finns det en given text!
Vi bestämde oss för att välja en serie dikter som går ton i ton med
Merlins visdomar! Först i raden kom Ferlins ”På källaren Fimmelstången”, i vilken löjtnant Storm tycker sig vara för mer än den alkoholiserade Lasse Lucidor. Ett uppenbart brott mot den sjunde visdomen! Någon vecka senare följde Ferlins ”Vid diktens port”, där vi blir
påminda om vår korta tid att samla kunskaper.
Det kan vara både svårt och lätt att välja dikter, men när vi tänker efter
finner vi nog att det är lättare än vi först trodde. Svårigheten ligger väl
främst i att välja i mängden. Musik och lyrik finns det i obegränsade
mängder, men snart upptäckte vi att valet är nästan helt fritt! Om ett
litterärt stycke, lyrik eller prosa, har tagit grepp om våra sinnen, då
kan vi nog vara säkra att det passar in på någon av Merlins levnadsregler. Inte för att de sju levnadsreglerna spretar åt alla håll, snarare tvärt
om! Sammantagna blir de en helhet som utgör en gedigen ram för oss
alla att hålla oss inom.
Vi ska ju inte prata religion inom vår orden, men många av våra ritualer andas en tro, en förtröstan om att det finns någon högre makt
som vi ska respektera. Om vi av någon anledning skulle få en bibel i
handen och ögna igenom Ordspråksboken , Höga Visan eller Bergspredikan kommer vi snart att finna att våra val bara blir svårare! Överallt finner vi texter som kan ge en fylligare dräkt till Merlins regler.
Utvikningen, ” den fylligare dräkten”, kan behövas ibland, för att göra
det sagda begripligt. Om regeln eller budet formuleras för snävt och
koncist kanske vi glömmer bort reflektionen. Luther skrev sin
katekes, men han nöjde sig inte med buden, nej, han fogade ett tyligt ”Vad betyder det?” till alla buden och artiklarna!
Glöm inte att här bara nämnts Bibeln! Alla de övriga religionerna har naturligtvis lika användbara källor att citera! Alla dessa klokheter! Var de druider allihop?
Kanske läge att repetera Matteus inför nästa logemöte? Det är ju där den finns, Bergspredikan
med de berömda ”saligprisningarna”!

Bertil Carlsson
orionbertil@live.se
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SL Sydborgen - en stad i omvand
Av SOÄ Lars Grefmar, Riddaren av det fria ordet

I förlängningen av Västergatan västerut ligger Malmöhus Slott från 1300-talet.
Ingår i Sydborgens vapensköld. Runt om den äldsta delen av Malmö rinner
Malmö kanaler, som dels utgörs av gamla vallgravar, dels anlades efter att
stadens befästningsverk demonterats i början av 1800-talet. Här kan man åka
guidad rundtur och gondol eller hyra flotte, roddbåt, kanot och vattencykel.
När Druid-Orden kom hit så bodde här 70 000 människor. Knappt hundra
år senare, lagom till invigningen av Öresundsbron år 2000, var vi en kvarts
miljon. Och i dag har vi vuxit med ytterligare 70 000!
Men under 70- och 80-talet tappade Malmö 45 000 invånare och upplevdes då
som en sliten, grå och nerdekad industri- och arbetarstad. Samtidigt påbörjades en utdragen avvecklingsprocess av fartygsproduktionen, textilindustrin
och kalk- och cementindustrin. En näringslivskris som varade till i mitten av
90-talet. Då påbörjades Malmös omvandling från krisande industristad till en
modern, miljövänlig, kunskapsorienterad och kulturtät stad. Öresundsbron,
högskolan, bomässan 01, Citytunneln, Malmö Arena gav framtidstro och arbetstillfällen. Närmast som en symbol ersattes Kockumskranen, en gång världens största bockkran, med Santiago Calatravas Turning Torso (2005) , ett
190 meter högt skruvat hyreshus.
Malmö är en liten storstad med korta avstånd. En gång- och cykelstad. Låt
oss, med utgångspunkt Ordenshuset, ta oss till några av stadens nya omvandlade miljöer.
Vi börjar med att gå runt hörnet till Vallgatan, där ”vårt ordenshotell” ligger.
Härifrån har besökande bröder under flera år kunnat följa uppförandet av
Malmö Live, eller ”Malmhattan” som folkmunnen döpt det till. Ett stadskvarter med bostäder, saluhall, hotell, kongresscenter och nytt konserthus. Här
såg vi SOrg Kjell Olsson dirigera Polisens Musikkår Region Syd inför 1 600 entusiastiska åhörare (utsålt) för en månad sedan. Intill, i gamla hamnkontoret,

SL Sydborgen bildades 1975 efter att de fem Malmölogerna begärt så i en
motion till Rm73. Sydborgen har, till skillnad mot övriga Storloger, endast
en ort att presentera: Malmö.
På sistone känd världen över i mindre positiva ordalag. Och visst har Malmö
växtvärk. Underligt vore det annars. En tredjedel av invånarna är födda utomlands. Drygt 50 procent av skoleleverna talar ett annat språk än svenska
med minst en förälder. Malmös sysselsättningsgrad är 65 % (riket 78%), i
Rosengård endast 27%! Men mångfalden ger oss också en oerhörd styrka
och dynamik framöver - om vi bara kan ta vara på den. Fast då behövs fler
billiga bostäder och fler enklare jobb. Och det byggs också som aldrig förr.
Bostäder, skolor och förskolor. Överallt. Längs kust och kajer, på gammal
industrimark och bördig åkermark och genom förtätning. Staden sjuder
av aktivitet och framtidstro. Många är de företag som flyttat hit, inte minst
kunskapsintensiva branscher, konsultbolag och spelutvecklare.
Malmö är Druidisk historia. Här föddes Svenska Druid-Orden 1904 och
RSL 1913. Och här finns vårt Ordens kansli. Storlogen, våra fem grundloger
Ad Astra (1904); Mimer (1913); Vasa (1920); Wales (1950) och Hesperus
(1943), damlogen Isolde, damklubben samt kansliet huserar i eget hus.
Här träffar vi på SSkm Sven Lamme som är fastighetsbolagets VD.
Vårt Ordenshus, byggt 1924, ligger inklämt mellan Dringenbergska gården
med källarvalv från 1200-talet och det välbevarade Rosenvingerska huset
från 1500-talet. Snett emot har vi myntmästare Jörgen Kocks hus från samma århundrade, som också vetter mot Stortorget med Rådhuset där mången Rm-bankett ägt rum. Allt övervakat av Karl X Gustav, som intog Skåne
1658. Vi befinner oss i Malmös kärnursprung. Det var nämligen längs Västergatan som strukturen av en stad med kvarter, tomter och gatunät började växa fram för tusen år sedan.
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ligger World Maritime University, ett världsledande, fristående FN-universitet
för utbildning och forskning inom global sjöfart. Spektakulärt tillbyggd i fjol.
Vi fortsätter vår promenad några minuter, till västra hamnen, som i dag
sysselsätter fler än vad som förr jobbade med fartygsbygge. Bland dem SM
Stefan Holmström, som har sin dagliga gärning i World Trade Center.
Västra hamnen gränsar till en två kilometer lång sandstrand med skyddande dyner och en ännu större gräsmatta, Ribban. Bad o allehanda boll- och
fritidsaktiviteter, men också plats för såväl EM i fälttävlan som hopptävlingar på högsta internationella nivå.
Men vi vänder tillbaka och går längs Orkanen - högskolan som får universitetsstatus nästa år. Ner i Citytunneln (2010) för att åka 6 km till Hyllie, den
sista stationen innan Broen och Kastrup. Efter 5 minuter och bara några steg
från uppgången når vi Malmö Arena (2008). Hemmarink för Redhawks, som
har en ytterst trogen supporter i SÄÄ Mats Månsson. Årsabonnemang. Runt
Arenan växer en helt ny stad i staden upp med många miljövänliga och spektakulära byggnader bl a Emporia, 2012 Skandinaviens största köpcentra.
Men det hoppar vi över och tar i stället ut en hyrcykel och trampar mot
stadionområdet, Europas största idrottsområde med planer och byggnader
för fotboll, handboll, ishockey, friidrott, bowling m fl. På MFF-ägda stadion
(2009) sitter SMÄ Thomas Servin så snart Malmö FF spelar. Årsabonnemang. På samma sätt hittar vi SSkr Leif Hansson på Baltiska Hallens läktare
när Malmö HK bjuder upp till match i handbollsallsvenskan.
Vi lämnar cykeln i ett hyrställ och promenerar genom Pildammsparken, en
av Malmös stora centrala parkanläggningar. Vi går förbi Mimers brunn från
1913 och FC Rosengårds hemmaplan gamla IP. Stannar till och beundrar
Operans stilsäkra byggnad från 1944.

Strax innan den Kasper Salinprisade Biblioteksbyggnaden stöter vi på SV
Christer Andersson som bor vid hippa Davidshall och som också är på
väg till Ordenshuset. Vi slår en blick åt vänster och njuter av mosaiken på
Kronprinsens 25-våningsskrapa. Fasaden smälter så fint samman med den
blå himlen. Komplexet ersatte husarregementet för 55 år sedan och var
då landets högsta bostadshus. Vidare över kanalen, som skiljer Slotts- och
Kungsparken åt, förbi Casinot och strax innan Malmö Live är vi tillbaka där
vi startade, på Västergatan. Vår korta rundtur är, av utrymmesskäl, avslutad.
Malmö har under ett par decennier förvandlats från grå, trist och nersliten
stad till en som de senaste åren uppmärksammas internationellt och nationellt för sitt Kultur-, miljö- och sociala hållbarhetsarbete, för arkitekturen
och som idrottsstad: Fairtrade City; World Habitat Award; Earth hour capital; Europatopp vad gäller energianvändning i bostadshus och återvinning
av sopor och inte minst landets idrottsstad 2014 och 2015.
Det finns så mycket mer vi skulle vilja redovisa; mångkulturella Möllan,
krogtäta Lilla Torg, Limhamns sjöstad och kalkbrott, Bulltofta, omskrivna
Rosengård med Zlatan Court och mycket mycket mera.
Arbetet med den sociala hållbarheten pågår i samverkan mellan samhälle, näringsliv, myndigheter,
föreningar och frivilligorganisationer. Målet är
integration och minskad brottslighet.
Så välkomna, kära bröder, att själva uppleva SL Sydborgens Malmö - en annan stad
än den som oftast får utrymme i massmedierna.
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Storlogemöten
i Nordanland

Polar

Fredag 17/3. Kiruna visar
sig från sin bättre sida med
sol och några minusgrader.
140 bröder och damer från
17 loger med Trelleborg i
söder och Kiruna i norr, har
hörsammat inbjudan till
denna högtid. Nordanlands
ämbetsmän genomför på
fredagen möte i OÄ-graden med gradgivning till åtta bröder som förlänas denna aktningsvärda grad.
Efter mötet som genomförs i Frimurarnas ordenslokal transporteras bröderna med hjälp
av Polaris Tp-Plut i skytteltrafik till vår egen logegård Polarisgården, där det serveras en suverän brödramåltid, som vår matmor Lillemor lagat till.
SÄÄ Urban Engström höll välkomsttalet och broder Per Lindström höll talet till fosterlandet. SOÄ Lars Grefmar, Sydborgen, gjorde jämförelsen mellan norr och söder då det gäller
avstånd mellan logerna. Man kan i Malmö besöka ett flertal loger på cykel, vilket inte hade
varit möjligt i Kiruna, då närmaste grannloge ligger 120 km bort, och näst närmast 350 km
bort. Vi kunde alltså konstatera att vi har helt olika förutsättningar.
Drygt 70 bröder deltog på möte och måltid.
Lördag 18/3. På morgonen visar Kiruna upp ett helt annat ansikte, snö och blåst. Efter
frukost stundar möte i Ringgraden även detta hölls i frimurarnas ordenslokal. Nu hedras
inte mindre än 15 bröder med denna grad.

Efter mötet, återigen transport till Polarisgården för intagande av en närande och god lunch.
Snabb transport tillbaka till möteslokalen för att runda av med Kapitelmöte, där tretton
bröder kallades till gradgivning till denna första storlogegrad.

Nästa punkt på programmet: Bankett med damer i Kirunas
vackra stadshus. Under tiden som damerna byter om till
sina finaste kläder, och herrarna byter till den vita västen,
passar solen på att ”bränna bort molnen” för att ge sina
sista strålar på de uppklädda bröderna och damerna.
Logen Polaris ÄÄ Tomas Salomonsson och tjOÄ Stefan Rova
tar emot bröder och damer när de anländer. De hälsas välkomna och visas upp till balkongen på våning 1, där även
välkomstdrinkarna serveras.
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ris 80 års jubileum

Nu stundar sedvanligt mingel, med utsikt över de festdukade borden nere
på entréplan. Gästerna kan samtidigt se på de stora tavlorna var de har sin
sittplats. På utsatt tid får bröder och damer som ska sitta vid sidoborden
skrida ner för trapporna till pampig musik, Conquest of paradise med Vangelis, ledda av tvenne härolder som på Nobelfesten. Därefter låter härolderna
dem som ska sitta vid honnörsbordet skrida ner för trapporna till lika pampig musik, Skyrim, musik från ett actionrollspel.

Text Anders Salomonsson. Bild bankett, Andreas Kalla. Bild Icehotel och
Stadsarkiv, Maria Westle. Gruppbild gradgivninger, Per-Erik Jönsson

Banketten kan börja.
ÄÄ Tomas Salomonsson hälsar alla välkomna till banketten. Förrätten (Röding tartar) serveras, och därefter talar OÄ Anders Salomonsson om logen
Polaris 80-åriga historia. Sedan serveras varmrätten renstek, potatiskaka
med shiitakesås. Efter att varmrätten blev uppäten, var det dags för tal till
fosterlandet som broder Bernt Hasselström höll, och givetvis Nationalsången under ackompanjemang av vårt tvåmannaband. Därefter dessert, chokladmousse smaksatt med cognac.
Näst på tur var talen, och det blev många sådana. Göran Lindgren ROÄ Ad
Astra, Gerry Axtelius OÄ Arcturus, Claes Nilsson SOÄ Sunnanland, Per Olof
Persson ÄÄ Nennius, Urban Engström SÄÄ Nordanland och Stig Löfkvist OÄ
Polaris, vilket var det mest gripande talet då broder Stig donerade hela sin
stora samling böcker om Kiruna, som han samlat på sig genom åren.
Harry Karlsson ÄÄ Minera Ferrorum, Jan Nyberg ÄÄ Merkur, Gunnar Persson RSBibl och sist men inte minst tackade SÄÄ Mikael Stenman Birkeneland för maten.
Efter detta meddelade Lv Tomas Engfors att taffeln är bruten och farten är
fri med levande musik. Det blev drygt tre timmar in på söndagen innan siste man släckte lamporna och låste porten till Kiruna Stadshus.
Summeringen lyder succé. Och jag tror mig veta att alla närvarande har
goda minnen från dessa SL-möten, brödramåltid och bankett.
”Lappland. Fjäll och myr. Här tillblev staden på gruvans skuldra. Långt i
norr där hjortronblommen yr och skvattram doftar, sångsvanen ropar i
sin lur, steg upp storståtlig mot sidenklädda björkars glesa mur, gruvstaden Kiruna. Ripstaden. Rikstaden Storstaden”. Dikten är en inskription
på en av de 23 klockorna i tornet. Författaren är Malmbergsfödde Björn-Erik Höijer. Klockorna ljuder över fjäll och myr varje dag.
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Under tiden som
bröderna...

Tillbaka till
Kiruna!
1993 var jag i Kiruna för första gången. Druid-Orden genomförde sitt Riksmöte där och
jag var medföljande maka till Göran Lindgren. En sådan fest! En förmån att få delta i en
magnifik middag i stadens vackra stadshus. Förutom pompan och prakten blev det några
oförglömliga guidade turer.
Hos mig fanns redan då en önskan att få komma tillbaka. Så blev det, inte en gång utan två
gånger. Först i mitt arbete någon gång på 2000-talet och så nu i mars 2017. Logen Polaris
firade sitt 80-årsjubileum.
Återigen besök och fest i Stadshuset. Glittrande vackert och pampigt. Glädjen att få träffa
och umgås med positiva och trevliga Druidbröder och deras respektive. Under middagen
var vi placerade mitt emot logens Skattmästare Andreas Karlsson och hans Annelie. Vi talade om allt, diskuterade, skrattade och hade mycket trevligt. Tiden for iväg!
För Göran stod det tidigt klart att han ville besöka Storlogen Nordanlands möte och, så
klart, logen Polaris jubileumsfest. När han anmälde oss kom frågan; ska vi stanna kvar en
dag, åka till Jukkasjärvi och se på Icehotellet? Ett återbesök som har stått på min önskelista
sedan 1993 då jag åkte forsränning. Så kom nästa fråga; när vi ändå är där varför inte bo
en natt på Icehotellet? Bo på Icehotellet? Och om vi ändå ska vara där varför inte åka hundspann? Så blev det!
Ett varmt och hjärtligt jubileum avslutade vi med kyla! En upplevelse att få se hotellet, att
få bo där och att få åka släde bakom 14 hundar. Svårt att beskriva känslan av tystnaden och
ljuset. En paus efter halva turen med kokkaffe och kanelsnäckor! Så gott! Så exotiskt för en
skåning och Malmöbo!
Det blev tredje gången gillt i år. Förhoppningsvis blir det fler besök i Kiruna! Kanske då i
Det nya Kiruna.
Text Karin Wilén, foto Göran Lindgren

... har möten, åker damerna till Jukkasjärvi och Icehotel
där självaste grundaren av Icehotel Yngve Bergkvist ger damerna en guidad rundtur. Efter rundturen får damerna äta
en god lunch i Jukkasjärvi värdshus.
Sedan transport tillbaka till Kiruna för ytterligare en guidad
rundtur, denna gång till Kiruna Stadshus guidad av broder
Mats Spett, som vet det mesta om stadshuset. Han visade
bl.a. Kiruna kommuns stadsarkiv. Stadshuset blev invigt
1963 och 1964 fick huset och dess arkitekt, Artur von Schmalesee, Sveriges arkitekters pris Sahlinpriset för ”Sveriges
vackraste offentliga byggnad”. även kallat ”Kirunabornas
vardagsrum”.
Tyvärr kommer Stadshuset att rivas och ersättas med ett
nytt, på grund av gruvans utbredning. Mycket kommer
dock att följa med, bl.a. klocktornet med sina 23 klockor.
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SL Bardalands vårmöte
vid höstmötet och där siffran var den samma som år 2011, hade nu vänt
och var på väg upp igen, men till målet 5000 bröder återstår ännu ett antal.
För Bardalands del ser det fortfarande ljust ut och bröderna blir sakta men
säkert fler, för dagen 658.

I strålande vårsol samlades bröderna från de tio grundlogerna under
SL-Bardaland till vårmöte i bruksorten Gimo med Beltaine som värdloge
i mitten av mars.
Att just Beltain stod som värd kan ju ses som en ”händelse som såg ut som
en tanke”.
Namnet Beltain, en av de fyra årstiderna i Keltiska lärarn, var den viktigaste
och inföll i maj då solen återvände och den långa svåra vintern var slut.
De var precis så det kändes dessa båda dagar som bjöd på härlig vårsol, och
som vi säger i Bardaland; ”Bardalandsväder”
Redan på fredagseftermiddagen började de långväga gästerna inta sina rum
på herrgården och under kvällen samlades man till gemensam kvällsmat.

OÄ-samling
Lördagen inleddes med OÄ-samling där raden var lång, av intågande OÄ:ar,
riddare och sist men inte minst RSOÄ Björn Cederberg. Med SL-ämbetsmännen på plats inleddes mötet av SÄÄ Lennart Landin med välkomst anförande och dikten ”Roslagen” från Flora och Bellona.
Nya ringgradsbröder omgärdar här SÄÄ Lennart Landin, stående från vänster
Sebastian Zander Dair, Hans Rudberg Idris, Lennart Julle Henry Hurle, Sven
Hammar Belenos. Sittande Torbjörn Flygar och Hans Ottosson båda från Dair

Mötet avslutades för en välbehövlig lunch och därefter högtidsloge i logen
Beltains regi.

Kapitelmöte
Efter nattens festligheter samlades bröderna på nytt och därtill nytillresta
bröder för att närvara vid Storlogens första grad – Kapitelgraden.
SÄÄ Lennart Landin hälsade bröderna välkomna och läste dikten ”Till Roslagen” av den lokala författaren Evald Mattsson.
I förrummet där Beredande Brodern Björn Rosencrantz tagit hand om de sju
väntande Druidbröderna rådde spänd förväntan. De hämtades in i lunden och
fick där avlägga de föreskrivna punkterna för att beviljas upphöjning till SL-grad.
Med gradgivningen avklarad, välkomnades de i graden av SSkm Leif Andersson.
Tacktal för de sju, framfördes av Bengt Åkerlind från logen Samain.

Vid punkten reception på dagordningen hämtades de båda ringbröderna
Gunnar Eklund, Henry Hurle och Conny Karlsson, Idris in i lunden.
Helt enligt ritualen förlänades de båda denna grad och talet till dem hölls
av SM Thomas Manbo. Conny Carlsson svarade för de båda och tackade för
den fina ceremonin.
Mötet fortsatte och det presenterades förtroendeutskottets förslag till kommande ämbetsmannakår perioden 2018-2022. OÄ-samlingen valde enligt
förslag. Fyllnadsval genomfördes till SSkr-ämbetet
enär vald ämbetsman av hälsoskäl tvingats lämna
posten. Ny SSkr blev Johan Lagerström, Belenos. Det beslutades att dagens insamling skall överlämnas till Ordens Stipendiefond till gagn för prostatacancerforskningen.
I procession lämnade våra åtta ROÄ:arna, 35 OÄ samt två ÄÄ lunden för en
kort paus innan Ringgradsmötet.

Ringgraden

Kapitelbröder efter fullbordat inträdesprov, stående fr.v. Bekir Jusufbasic Samain,
Bengt Persson och Tomas Martinsson Dair, sittande Anders Lindén Beltain, Jörgen
Karlsson Henry Hurle, Bengt Åkerlind Samain och Martin Andersson Dair

Lunden som i pausen fått nytt syre fylldes åter och nu med ytterligare bröder med Ringgraden. SÄÄ inledde mötet med dikten ”Vårkänning” av Dan
Andersson ”Jag vet, var spindlarna spänna, i vassen nät över vattnet...
I förrummet väntade sex kapitelbröder spänt på vad som komma skulle.
och hämtades på föreskrivet sätt av SM och fick sedan avlägga sina löften.
Med den glänsande Ordensringen på fingret höll SOÄ Ulf Tengbrand talet till
de upphöjda och för de sex bröderna gjorde sig Hans Ottosson, Dair till tolk
och tackade för receptionen.
Det ideella inslaget presenterades av SOrg Roland Ulfelt där han visade en
nygjord naturfilm om de ”nära” vilda djuren.
Under punkten ”Ordens utbredning” informerades om de aktuella siffrorna på antalet bröder i Orden. Den nedåt gående trenden som rapporterades

Vid punkten parentation samlades tankarna kring bröderna Harald Sundberg logen Henry Hurle och Håkan Rauke logen Guta som lämnat oss sedan
senaste mötet.
Punkten ideellt gav oss kort historik om bruket Gimo samt uppförandet av
Gimo herrgård och dess ägare.
Mötesplats för kommande SL-möte blir i Strängnäs där även eldöverbringande kommer att ske. Mötet avslutades med tack till alla inblandade och
bröderna samlades sedan till en avslutande lunch tillsammans med damer.
Text: Börje Eriksson, foto: Sonny Andersson
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Logen Beltain
25 år

Den druidiska planta som sattes i den karga Roslagskustens jord 1992 har
med åren vuxit sig stark och stabil.
Det började som ett sällskap i beskydd av Uppsalalogen Belenos redan 1987,
bröder med fritidsboende i Östhammarstrakten beblandade sig med fastboende på trakten. Vänskapen växte sig allt starkare och en idé om bildandet av
en egen loge väcktes av ROÄ Olof Mellring, tillika Riddaren av Fjället.
Sällskapets sju medlemmar arbetade idogt de kommande fem åren och
tillknöt sig ytterligare tilltänkta bröder. 1992 ansåg de sig mogna att ansöka om bildande av egen loge. Ansökan mottogs positivt och i mars månad
samlades sällskapet i Belenos lokaler i Uppsala. RSÄÄ Lennart Pettersson
tillsammans med sina ämbetsmän förrättade konstitueringen.
Bildandet beskrevs i efterhand som både gripande och högtidligt. Namnet
Beltain var en viktig högtid i det keltiska året, som inföll under våren då
solen återvände och den svåra vintertiden var slut.
Första möteslokalen invigdes i Norrskedika bygdegård där vår förste ÄÄ,
Lars Olsson under överinseende av tjOÄ Olof Mellring stadfäste den första
ämbetsmannakåren. Totalt fanns 16 stiftarbröder samt ytterligare bröder
som anslutit till brödraskaran.
I samband med att antalet bröder ökade, blev så den invigda lokalen i Norrskedika för liten. Ny plats hittades i källaren på Östhammars stadshotell
under en period och så småningom hamnade vi i den anrika gamla Tingssalen. En lokal med stor rymd och med plats att växta i för framtiden.
Under de 25 år som förflutit har mycket hänt, bröder har setts både komma
och gå. Ordenslivet passar ju inte alla och andra har avslutat sin jordiska
vandring av sjuk- och ålderdom.
År 2000 bildades under Beltains ”vingar” en damklubb, den är dock helt
fristående men allt tyder på att damerna har minst lika trevligt vid sina
sammankomster som bröderna har.
Rekryteringen av nya bröder är en ständigt pågående process och har ibland
inte varit allt för lätt. Upptagningsområdet är stort, långa och besvärliga

ÄÄ Lennart Brolin hälsar festdeltagarna välkomna efter dagens druidarbete
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Glada festdeltagare Inger Dejemyr och Ulf Tengbrand

Sune Pettersson till vänster ses här med sonen Kenneth,
Sune fick motta veterantecknet på högtidslogen

Kvällens toastmaster Car Georg Åhlström och Rolf Dejemyr

vägar till möteslokalen har kanske legat till last. Rospiggar är till sin natur inte
alltid så lätta att övertala till ”nymodigheter”. Nu när ett kvart sekel förflutit har
ekplantan slagit rot på allvar och det druidiska arbetet känns stabilt. På senare
tid har tio nya bröder anslutit sig, samtidigt som genomsnittsåldern har minskat.
För att fira de 25 åren samlades bröderna på Gimo herrgård i mitten av mars
i samband med SL-Bardalands vårmöte. Till högtidslogen marscherade drygt
70-tal bröder, egna och tillresta, in i lunden. ÄÄ Lennart Brolin fick motta uppvakningar från både när och fjärran. RSOÄ Björn Cederberg anförde den uppvaktande skaran av gratulanter. Ordens Stipendiefond borde kunna summera

en ansenlig summa pengar efter detta. I övrigt mottog Beltain ett antal standar, blommor och många värmande ord på den fortsatta vägen. Broder Sune Pettersson beklädes med Ordens Veterantecken av
SL-ämbetsmännen.
Festligheterna avslutade tillsammans med damer i herrgårdens stora
salar där banketten var dukad för över 100 gäster. Stämningen var på
topp, talen avlöste varandra, maten prisades och för den som så önskade kunde kvällen avslutas på dansgolvet.
Text: Börje Eriksson, foto: Sonny Andersson

Kort om insamlandet till Stipendiefonden
• 20 mars passerade vi 1 500 000:- kronor i Stipendiefonden
• 14 förslag på stipendiater inlämnade av loger och enskilda bröder
• Ordensledningen har beslutat att fondmedel i samma utsträckning som efter 2013 års utdelning skall finnas kvar i fonden efter
årets utdelning, 200 000:• Utomstående expert inom prostatacancer bereder nu de inkomna förslagen. Prioritetsordningen kommer att presenteras
för Ordensledningen före påsk
• Bidrag till fonden strömmar fortfarande in
• Tack alla loger i Sydvästanland med SÄÄ Per Larsen i spetsen för fint arbete med årets kampanj
• Stort tack för alla bidrag!

11

Svensk Druid-Tidning

Nr 3 april 2017

Druid
Mar

Text och foto G

I vår strävan att finna ledtrådar till vår Ordens
grundare Henry Hurle ställde vi, Folke Dubell
och jag, kosan till Margate. En liten trivsamma
stad med, ett för engelska mått mätt, livaktigt
druidiskt ordensliv. Margate har ca 57 000 invånare och ligger i distriktet Thanet i grevskapet
Kent, ca 100 km från London. Det är en idyllisk
engelsk småstad med inriktning på sommarturism. Det som drog extra var vetskapen om att
finns ett litet fint druidmuseum som vi besökte
som hastigast vid besöket i april 2014. Då var huvudmålet British Library och möjligheten att få
vandra omkring på de platser som Henry Hurle
varit verksam på i London. Vad vi kom fram till
under denna resa har broder Folke refererat till
med ett antal artiklar som presenterades under
2014 i Svensk Druid-Tidning.
Detta besök skulle handla om druidverksamheten
i Margate. Vårt besök var mellan den 22-25 mars.
Planeringen av besöket gjorde vi tillsammans med
den engelske ordenschefen för AOD, Barry Wood.
Vi hade haft god kontakt med broder Barry som
också lovat att se till att vi fick all tillgänglig hjälp vi
behövde. Tyvärr avled broder Barry hastigt endast
14 dagar före vårt besök. Det blev broder David
Smisson som tog hand om oss och detta gjorde
han på ett alldeles utomordentligt sätt. Broder
David ställde in sitt ordinarie arbete för att vara
oss behjälplig. Förutom djupdykningarna bland
de historiska dokumenten uppe på en icke alltför frekventerad vind fick vi närvara vid två logemöten, ett i grundlogen St Aethelbyrht nr 425,
grundad 1874 och ett i storlogen Provincial Grand
Lodge nr 2, grundad 1896.
Ordenslokalen ligger i ett hus som ägs av ordensbröderna och innehåller, förutom ordenslokalen
och lilla museet, en välutrustad pub. Puben har
en viktig del av den sociala verksamheten och
var välfrekventerad under bl a veckosluten. Det
är endast Ordens bröder och deras familjer som
har tillträde. I området finns det sex druidloger,
varav en med endast kvinnliga medlemmar.
Inför vårt besök var det inbokat möte på torsdags- och på fredagskvällen. Det blev en lätt
omtumlande upplevelse. Vi trodde att det skulle
finnas klara beröringspunkter mellan ett möte i
England och ett i Sverige. Men så var de icke.
Mötet startade kl 20.00, bröderna samlades redan vid 18-18.30 tiden för att få möjligheten
att umgås på ett för druider typiskt sätt. Vi var
ett femtontal bröder församlade och medelåldern var högre än i Sverige. Broderskapet och

Unity House, Percy Road, Cliftonville, Margate
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derna i
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Göran Lindgren

samhörigheten var det inget fel på, bröderna
kände varandra sedan många år.
Före mötet satt vi vid småborden och löste de
världsliga problemen. Några satt och diskuterade
med oss om den vikande medlemsutvecklingen.
Det arbetades flitigt med att finna lösningar på
problemet. Vi hoppas att de finner lösningarna
på rekryteringen så att inte England blir en vit
fläck på den druidiska kartan.
Vi kunde inte låta bli och fråga om kostnadsläget
för ett medlemskap i logen. De hade ingen fast
årsavgift utan bröderna betalade 1,5 pund i avgift
när de besökte sin loge. Puben och biljardbordet
hjälpte till med finasieringen samt en del uthyrning av lokaliteterna.
Klockan 20.00 påkallades vår uppmärksamhet att
tiden var inne för att starta kvällens grundlogesmöte. Ordenssalen skiljer sig från våra. Här sitter
du bakom ett skrank och marskalken vandrar
runt en svart/vit matta med massor av symboler.
Ritualen var annorlunda än vår, men det som imponerade var att ritualen kundes utantill. Det blev
ett stämningsfullt möte som genomfördes med
glimten i ögat och en stor del humor. Den som
agerade mest var marskalken och hans medhjälpare. Om han tappade tråden så fanns det alltid en
broder som sufflerade på ett diskret sätt.
Mötet tog ungefär en och en halv timme och efter det väl genomförda mötet var det dags för en
brödramåltid som bestod av en buffé med diverse godsaker. Vid elvatiden skiljdes bröderna åt.
Nästföljande kväll var det storlogemöte som inte skilde sig så mycket från gårdagens möte. Det
diskuterades bland annat hur minnet av broder Barry ska hugfästas. Det beslutades att en
fond i broder Barrys namn ska bildas. Broder
Folke framförde våra kondoleanser från Svenska
Druid-Orden med en hälsning från RSÄÄ Dag
Wikman. Vi beslutade att i vår Ordens namn
skänka 50 pund till denna fond. Detta mottogs
med stor tacksamhet och vi fick med en hälsning
till alla druidbröder i Sverige.
Vår Orden fick en inbjudan att komma på ett besök i Margate. De lovade att ta väl hand om oss
så att besöket ska bli så angenämt som möjligt,
bland annat ett besök i Stonehenge.
Är du intresseradatt följa med?
Meddela till Göran Lindgren med ett mail
till g.k.lindgren@telia.com.
Så jobbar vi vidare med projektet!

Smiths Court Hotel, Margate
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Lite smakprover från Druidernas
Museum i Margate
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Jubelveteran Bertil Renhed

Jubelveteran Bengt Ullberg

I Logen Halör hade 45 druidbröder glädjen att
närvara då OÄ Bertil Renhed mottog jubelveterantecknet av ämbetsmän från RSL.
Broder Bertil började sin Druidiska vandring i logen Ad Astra. Efter 8 år i denna loge bildade druiderbröder boende i Höllviken logen Halör. Broder
Bertil har varit en betydande broder för uppbyggande av vår loge. Glädje och engagemang har alltid
varit ett signum och han har under åren innehaft
olika ämbeten. Bröderna har alltid uppskattat broder Bertils närvaro med sitt glada sinne.
Under efterlogen höll ROÄ Roland Boström talet till vår jubelveteran. Broder
Roland är också stiftarbroder och kunde hämta många trevliga situationer,
under de dryga 40 år som logen funnits. Talet till logen höll ÄÄ Joakim
Boström som berättade bl.a. om sitt långa fina förhållande till logen, som
kom tidigt genom pappa Roland. OÄ Zivko Korecic höll talet till Fosterlandet
på ett sedvanligt medryckande sett.
Kvällen innehöll som sig bör, många Halör sånger. Samt en middag som
lovordades, inte minst av våra gäster.
Bertil Ahlquist

Jubelveteran Ronald Holmström
Under stor uppslutning erhöll vår stiftarbroder Ronald Holmström Jubelveterantecken
då han tillhört vår Orden i 50 år. Broder Ronald trädde in i logen Iris 1967 och blev en
av stiftarbröderna för logen Camulus i Skövde.
RSSkr Bertil Svensson överlämnade den fina
medaljen. Efterlogens brödramåltid präglades av hyllningstal till jubilaren. Inte minst
fick vi veta att br Ronald varit en idrottsman
av bragd. Han har genomfört 30 Vasalopp och
även fått SM medaljer i skidsport!
Ulf Sahlén

Stående:ROÄ Bertil Svensson, SSkm Leif Andersson, RSOÄ Björn Cederberg, SOÄ
Ulf Tengbrand och SMÄ Börje Eriksson.Sittande: Johan Lantz,
Jubelveteran Bengt Ullberg och Shawon Gupta

Tisdagen den 14 mars 2017 var en alldeles speciell dag för logen Dair, men
framför allt för en speciell broder Bengt Ullberg som denna kväll skulle
hedras med ett Jubelveterantecken av RSL för sina trogna 50 år i vår Orden.
Förväntansfulla bröder från fem loger hade samlats och stämningen var på
topp och kvällens arbetsmöte förflöt verkligen vackert och stilfullt.
Efter ett lyckat och stilfullt arbetsmöte samlades bröderna så nere i matsalen för en brödramåltid som Lv Niklas Lindblad designat. Tal hölls givetvis
också denna kväll, av såväl logens egna bröder som besökande. Dairs ÄÄ
hann också med att uppvakta broder Christer Bardland denna kväll som
nyligen fyllt 60 år.
Framåt 23-tiden avslutades så logekvällen och samtliga bröder begav sig
hemåt igen efter en synnerligen lyckad kväll.
Fotograf: Leif Schütz

Jubelveteran Bengt Johansson

Jubelveteran Åke Lundberg
En av logen Alirs stiftarbröder har förtjänstfullt erhållit jubelveterantecknet. OÄ Åke
Lundberg tilldelades
utmärkelsen i sitt hem
9 februari.
Den 9 november 1960
såddes det första fröet
till druidlogen Alir då
Jubelveteran OÄ Åke Lundberg här flankerad av
Söderhamnsbon Erik
RSOÄ Björn Cederberg och ÄÄ Lars Ekengren.
Nerstedt invigdes i Logen Borvo i Gävle. Han följdes av ytterligare 7 Söderhamnare. Av dessa är
Åke Lundberg och Gösta Vestin fortfarande medlemmar.
Den 8 september 1967 ansökte dessa bröder, hos den Svenska Riksstorlogen, om att få bilda ett Druidsällskap i Söderhamn. Brödraskaran utökades
att omfatta ca 20 bröder, vilka då fann tiden mogen att åter göra en hemställan hos Riksstorlogen. Denna gång för att få bilda en egen grundloge i
Söderhamn. Ansökan beviljades och så föddes logen Alir.
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ÄÄ Christoffer Hedgren, Jubelveteran OÄ Bengt Johansson,
RSÄÄ Dag Wikman och SÄÄ Urban Engström
Fredagen den 10:e mars var stämningen lite högre än ett vanligt vid logen Morvins
Eubatmötet. Broder Bengt Johansson skulle föräras Jubelveterantecknet. Alla
bröder var på ett utomordentligt humör och vi hade fint besök av RSÄÄ Dan
Wikman samt SÄÄ, SMÄ, SOÄ och SSkm från SL Nordanland.
Kvällens möte fick en vacker cermoni av RSÄÄ Dan Wikman med assistans
av SÄÄ, SOÄ och SMÄ. En och annan anekdot berättades om broder Bengts
långa medlemskap i logen.
I efterlogen, serverades en mycket god trerättersmiddag. Det kom även tal
från övriga bröder som berättade om broder Bengts arbete. Detta var mycket intressant att höra.
Det blev en både lång och trevligt afton i bröders samvaro!
Vid pennan, bröderna Hans och Mikael Åkerström
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Stella Polaris Bierabend Äldre ämbetsmän i aktion
hos Stella Polaris
Det glädjer oss att vi yngre medlemmar kan att få ta del av den samlade
kunskap som de bröder med ett långt medlemskap kan ge oss.
Vid ett tidigare möte i februari berättade vår OÄ Lars-Erik Larsson hur det
gick till under mötena förr i tiden. Många goda tips och råd fick vi.
Den 9 mars fick bröderna uppleva hur tidigare ämbetsmän under ledning
av OÄ Jan-Eric Anselmsson genomförde ett möte som präglar den fina druidiska anda som genomsyrar vår loge.

”Saker och ting blir inte alltid vad man tänker och förväntar sig” skrev vår
ÄÄ i senaste kallelsen. Vidare skrev han ”att det kanske blir bättre än man
förväntat sig”.
Till vårt möte hade vi bjudit in våra kära damer som bjöds på drink under
tiden de ”äldre ämbetsmännen tjänstgjorde”. Drinkarna skulle ha blandats
av en Svensk bartendermästare, men som dagen före meddelade att han
skadat sin axel och inte kunde medverka.
Reservprogram fick plockas fram och
första samtalet jag ringde, gav napp. Vi
fick en fin kväll med Angelica Alm
från ”Så Skall Det Låta”. Hon bjöd
verkligen på sig själv och gav oss en musikupplevelse som hette duga.
Systrar och bröder var tävlingsinriktade denna kväll och lag ”Vinnarna” och
”Lärkan” ställde upp och tävlade då
Angelica spelade upp introt till kända låtar som skulle sjungas och namnges.
Angelica gav mig chansen att också framföra ”Love Me Tender” och ”Vår bästa tid
är här”. Angelica skulle tidigt upp nästa
morgon, men hon lovade mig att återvända så snart vi finner det lämpligt.
Då stannar hon lite längre och bjuder oss på mer högklassig musikunderhållning. Om det sedan var ”Vinnarna” eller ”Lärkan” som segrade spelade
nog ingen roll.
Nu vi väntar tålmodigt till nästa gång hon dyker upp, och då hoppas via att
det samlar tresiffrig publik.
Vid pennan, Holger Sverin och foto, Ulf Ingvarsson

Så var det dags för årets mycket populära tillställning i Trelleborg. Ett drygt
hundratal bröder hade mött upp från fem olika loger. Det rituella mötet är
ett gemensamt möte med närliggande logen Halör.
Eminenta Sextetten Blåsarna från Trelleborg (egentligen septett) kan verkligen med kraft i blåsinstrumenten få upp en äkta stämning vilken utan vidare är jämförbara med sina tyska kollegor i t.ex. München. Från Sextetten
Blåsarna fick vi reda på att det är 30:nde gången de spelar för oss vilket
innebär en tradition för att inte säga en institution.
På tal om München, en broder från logen Stonehenge Heinz-Otto Bootz.
Han besöker årligen Oktoberfesterna därstädes. Den enda synpunkten eller
påpekandet broder Heinz-Otto hade på vårt arrangemang var att han tyckte
att våra ölsejdlar var för små och överräckte en 1 ½ liters ölsejdel till oss.
Kanske också med en vink att vi borde kunna erbjuda större sejdlar till de
som så önskade.
Till ölen serverades Schweinshaxe eller Grisaskank som det heter på skånska därtill surkål potatismos och tyska korvar. Epitetet ”Go mad å mied
mad å mad i rättan tid” stämde väl denna kväll. Ingen, inte ens storätarna
kunde invända mot detta.
Med uttänjda stämband, otörstiga, mätta och trötta vände bröderna hemåt.
Logevärd Jonas Areheim kunde vid halvtvåtiden stänga och regla efter ännu
en lyckad Bierabend

Bröder skribenter!
Tacksam om ni läser igenom den text som finns på sidan 2 i detta
nummer! Mycket tid kan besparas om ni korrekturläser era texter
och följer redaktionens önskemål.
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Logen Aquila delade ut gosedjur
In Memoriam

Broder Barry Wood
Imperial Grand Archdruid
Most Excellent Supreme Royal Archdruid

BUFF fick motta ett 60-tal gosedjur. Vid överlämnandet deltog från vänster
Björn Camén Aquila, samordnare Milla Fjellman BUFF, Lars-Olof Gurebo,
Aquila, familjestödjare Emmie Paulsson BUFF
och Thure Aspgren, Aquila

I mitten av februari genomförde Aquila en uppskattad välgörenhetsinsats
genom att överlämna ett 60-tal gosedjur till vardera polismyndigheten och
BUFF i Karlstad.
BUFF var tidigare Bryggan och står för: Barn och ungdom med förälder eller
familjemedlem i fängelse.
Text och foto: Ulf Widén

Logen Idris skänker 20 000:till prostatacancerforskningen
Vid vårt årsmöte beslutades
enhälligt att vi till Ordens
Stipendiefond och forskningen kring prostatacancerforskningen skänker 20 000:- av
insamlade medel från vårt
välgörenhetsutskottet.
Logen uppmanar nu andra
loger att fatta beslut om att
skänka av välgörenheten till
Stipendiefonden.
Ordens stipendiefondhandläggare är ROÄ Ulf Tengbrand, logen Idris till
vänster i bild, vilken här får mottaga checken av vår ÄÄ Conny Karlsson.
Bild och text, Leif Schütz

Circius utemöte
med SHL hockey
Efter ett initiativ av broder Robert Marmdal anordnades ett utemöte torsdag
den 16 februari med ett besök på en toppmatch i SHL.
24 förväntansfulla bröder samlades vid logen, där den 16 mil långa resan
från Lycksele till Skellefteå och match mot serieledarna Växjö väntade.
Fu hade ordnat färdkost som vi kunde äta under resan till Skellefteå. Väl
framme hade vi bra sittplatser i Skellefteå Kraft Arena och kunde se en
match där Växjö dominerade de två först perioderna. Men till den tredje
perioden var ordningen återställd och Skellefteå var det bättre laget.
Matchen gick till förlängning och där avgjorde till allas besvikelse Växjö som
fick åka hem med extrapoängen. Huruvida resultatet var rättvist diskuterades ivrigt på hemresan men vi var skapligt överens om att förlusten berodde
på otur samt några direkt felaktiga domslut.

Bröder skribenter!
Tacksam om ni läser igenom den text som finns på sidan 2 i detta
nummer! Mycket tid kan besparas om ni korrekturläser era texter
och följer redaktionens önskemål.
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Broder Barry var född den 12 juni 1939 och avled den 7 mars 2017.
Under många år var han en framstående företrädare för Ancient
Order of Druids (AOD), Gamla Druid-Orden, i England, och för
den engelska riksstorlogen. Han var också en engagerad broder
i International Grand Lodge of Druidism (IGLD) och hade redan
börjat planera för nästa Världskongress, som skulle ha ägt rum i
England 2020.
Broder Barry har besökt Sverige flera gånger. Den sista gången var
i samband med IGLD-mötet i Malmö i september 2016. Vid det
tillfället berättade han för undertecknad att han var imponerad av
vitaliteten och energin i den svenska druidrörelsen. Broder Barry
var en mycket engagerad druidbroder och kommer att saknas såväl
i Margate som i internationella sammanhang.
Folke Dubell

IGLD
Logen Karlavagnen i Sundsvall
arrangerar gradgivningsmötet
i vår internationella grad
lördagen den 14 oktober 2017
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VÄLKOMMEN TILL
RIKSMÖTET 2017
Anmälan till Riksmötet i Linköping den 27-30 juli 2017
Anmälan skall vara arrangörskansliet tillhanda senast den 15 maj, se adress nedan
Namn.............................................................................................................................

Ombud i GL

Adress ...........................................................................................................................

Ombud i SL

Postadress .....................................................................................................................

Medlem i RSL

Loge ...........................................................................

Mobiltelefon ....................................................		

Grad ...........................................................................

E-postadress ...................................................		

Ämbete ........................................................................

Medföljande, (för- och efternamn) .................................................................................................................................

Boende

Hotell Ekoxen

dubbelrum 850:-		
Ankomst datum 		

enkelrum 750:Avresa datum

Antal nätter

Var god, TEXTA

Telefon ..............................................................		

Delar rum med: (för- och efternamn) .............................................................................. Loge ..................................

Aktiviteter

Torsdag 27 juli RM i Golf (separat anmälan, se sidan 13)
antal		
summa
Fredag 28 juli		 Lunch		 á 125 kr
Fredag 28 juli		 Mingelparty		 á 120 kr
Lördag 29 juli		 Lunch		 á 125 kr
Lördag 29 juli		 Högtidsbankett		 á 500 kr
Lördag 29 juli		 Vinpaket till banketten á 295 kr
Söndag 30 juli		 Lunch		 á 125 kr

Utflykter (lunch ingår ej)
Utflykternas presenteras på sidan 13

Fredag 28 juli Flygvapenmuseet á 50 kr
Lördag 29 juli Vadstena
á 50 kr
Lördag 29 juli Linköpings stadsvandring

Stadsvandringen är gratis, men anmälan behövs.

Bekräftelse/faktura sändes så snart anmälan registrerats hos arrangörskansliet.
Särskilda önskemål angående boende, mat och transporter noteras nedan:
..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Blanketten skickas till Rolf E. Carlsson, Åbylundsgatan 26, 582 36 Linköping
(sskm@folkungaland.druidorden.com)

Digital anmälningsblankett finns på Druid-Ordens hemsida (Stammen) www.druidorden.org

Välkomna till Linköping
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Program för Riksmötet
Torsdagen den 27 juli
09.00
Druid-Ordens Riksmästerskap i golf på 		
		
Linköpings Golfklubb. (Inspel under 		
		
onsdagen den 26 juli)
		
Prisutdelning och enklare måltid.
Fredagen den 28 juli
09.00
Incheckning och registrering på hotell 		
		
Ekoxen
12.00
Lunch
13.00
Riksmötets öppnande, hotel Ekoxen
		
(Mörk kostym, regalie, ROÄ-dräkt/SL-ämb
		
vit kappa.)
14.30
Kaffepaus
16.00
Riksmötesförhandlingar enligt agenda. 		
		
Endast för valda ombud, OÄ och ROÄ, 		
		
(Vårdad klädsel)
16.00-17.00 Buss avgår från Ekoxen till 			
		
Flygvapenmuseet
17.00
Druidgården öppnar för mingelkväll, 		
		
drop-in, drop-out med enklare förtäring
18.00-19.00 Buss avgår från Flygvapenmuseet till 		
		
Druidgården
22.00
Mingelkväll avslutas.
Lördagen den 29 juli
08.30
Riksmötesförhandlingar återupptas.
08.30
Program för medföljande. Guidning i 		
		
Linköping alternativt i Vadstena
12.00
Lunch
13.00
Riksmötesförhandlingar fortsätter
14.00
Riksmötesförhandlingar ajourneras.
15.15
Bussar avgår från hotell Ekoxen till 		
		
Domkyrkan
16.00
Musikunderhållning och utdelning av 		
		
stipendier i Domkyrkan.(Högtidsdräkt 		
		
med vit väst)
17.15
Avslutning i Domkyrkan och en kort 		
		
promenad till Konsert och Kongress
17.30
Välkomstdrink, mingel i Garden
18.30
Högtidsbankett med dans.				
		
(Högtidsdräkt med vit väst)
Söndagen den 30 juli
10.00
Riksmötets avslutande.(Högtidsdräkt 		
		
med svart väst, regalie, ROÄ-dräkt/SL-		
		
ämb vit kappa)
12.50
Utcheckning från hotellet (före lunchen)
13.00
Lunch
Reservation för ev. ändringar i programmet.

Torsdagen den 27 juli
Riksmästerskap i golf på Linköpings Golfklubb. Inspel sker
för den som så önskar dagen innan onsdagen 26 juli.
Fredagen den 28 juli
Incheckning på Hotell Ekoxen i Linköping för alla hitresta
bröder med sällskap. Efter lunch öppnas Riksmötet i hotellets lokaler. Detta möte är öppet för alla bröder. Efter mötet
startar Riksmötesförhandlingarna för ombuden.
Under fredagseftermiddagen finns möjlighet att besöka Linköpings flygvapenmuseum. På kvällen blir det ett mingelparty på Linköpings Druidgård med lättare förtäring och underhållning.
Lördagen den 29 juli
För de berörda fortsätter riksmötesförhandlingarna med avbrott för kaffe och lunch.
För damer och medföljande bröder, vilka inte deltar i riksmötesförhandlingarna, anordnas deltagarprogram med ett par
olika alternativ.
På eftermiddagen kläder vi oss i högtidsdräkt och beger oss
till Linköpings Domkyrka för det högtidliga utdelandet från
Druid-Ordens Stipendiefond. Därefter promenerar vi den
korta sträckan till Linköpings Konsert & Kongress för aftonens högtidsbankett.
Söndagen den 30 juli
Riksmötet avslutas med installation av ämbetsmän i den
Riksstorloge som ska leda vår Orden under kommande period 2017-2021. Här är åter bröder av alla grader välkomna
att delta. Riksmötet avslutas med gemensam lunch för alla.
Det är arbetsgruppens förhoppning att många bröder från
vårt avlånga land tar tillfället i akt och vill komma till Linköping under Riksmötet. Kanske passa på att semestra lite i
denna del av landet där vi har både Göta- och Kinda kanal
samt Blå kusten, Söderköping och Vadstena inom räckhåll
med många sevärdheter.

Vad gäller för Riksmötet
Aktivitet
Riksmötets öppnande
		
		
Riksmötesförhandlingarna
		
		
		
Mingel
		
Kyrkobesök och Bankett
		
Riksmötets avslutande
		
		

Vem deltager
Alla bröder, egna regalier medtages		
Mörk kostym
Regalie/ROÄ dräkt/SL-Ämb vit kappa
Valda ombud (har rösträtt)
Bröder med lägst OÄ-grad har rätt att 		
deltaga, (men inte rösträtt)
Vårdad klädsel
Alla bröder med respektive
Kostym eller blazer och byxor
Alla bröder med respektive
Högtidsdräkt med vit väst
Alla bröder, egna regalier medtages
Högtidsdräkt med svart väst
Regalie / ROÄ-dräkt / SL-Ämb vit kappa

Boka redan nu den 28–30 juli 2017
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Utflyktsprogram vid Riksmötet

Fredagen den 28 juli buss avgår kl 16.00-17.00 från Ekoxen

Flygvapenmuseum i Linköping - Pris 50 kr (inkl buss)

RIKS
MÄSTERSKAPET
I GOLF 2017
arrangeras på Linköpings Golfklubb, den 27 juli
till förmån för Ordens Stipendiefond

Flygvapenmuseum i Linköping speglar det svenska militärflygets utveckling från pionjärtid fram till i dag. I museets omfattande föremålssamling finns flygplan, motorer, instrument, uniformer och annat som
har använts i militärflyget. Hemliga handlingar, DC-3:an som försvann,
en utställning om DC3:an som försvann under 50-talet och som sedan
hittats och bärgats.

Lördagen den 29 juli

Guidad kulturhistorisk vandring i Vadstena - Pris 50 kr (inkl buss)

Tävlingen:
18 hål slaggolf med kanonstart.
Individuell tävlan för damer och herrar.
Längsta Drive och närmast hål
för både damer och herrar.
Avgift: 1.000:- inkluderar:
Greenfee för inspel och tävling, priser,
polletter till rangen, kaffe o fralla efter 9
hål, samt dagens lunch efter tävlingen.
Avgift: 800:- (för de som inte skall spela in
på onsdagen) i övrigt ingår som ovan.
Riksmästare: Druid med lägsta bruttoscore.
Lagtävling om RSL - vandringspris:
Bästa ej föranmälda 3-mannalag
från samma loge, nettoscore.

Buss avgår från hotellet i Linköping till Vadstena där guide möter upp.
Lunch intages gemensamt. Bekostas av var och en.

Inspelstider: Onsdagen 26 juli 2017.
bokning direkt på klubben 013–26 29 91
Ange bokningskod: Druidgolf
www.linkopingsgk.se
Tider på tävlingsdagen: 27 juli 2017.
Incheckning börjar kl. 07:00.
Samling för start vid klubbhuset kl. 08:30.
Kanonstart kl. 09:00.

Guidad rundvandring i Linköping City - Pris 0 kr

Mat: Möjlighet till frukost före start.
Kiosken är öppen under hela tävlingen.

Rundvandring i centrum cirka en
timme. Efteråt, fri tid för egen
shopping m.m.
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Anmälan senast den 30 juni på e-mail
med namn, loge, golf-id, Golfklubb
samt telefonnummer.
Skickas till: sigurd.lovmo@gmail.com
Vid bekräftelsen av Din anmälan kommer mer information.
Kontaktperson: Sigurd Lövmo 0705-31 61 00

Allt överskott går oavkortat
till Ordens Stipendiefond
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LANDET RUNT
18 bröder hade samlats och ÄÄ välkomnade bröderna
in i Lunden.
Under högtidliga former belönades broder Kent
Remes med vårt eget tecken för 100 möten i egen loge.
I efterlogen bjöd Lv bröderna till bords och vi avnjöt
en tre rätters måltid.
Kvällen gick till sin ende och avslutades.

1 Logen Ad Astra, Malmö
Eubatmöte med föredrag 24 januari
Vår Lv hade denna afton det stora nöjet att hälsa sammanlagt 60 bröder
välkomna till brödramåltiden. Särskilt glädjande var att sammanlagt 24 av
bröderna var gästande från logerna Merkur, Halör, Selene och Mimer med
RSÄÄ Dag Wickman som den mest långväga gästen. Stämningen runt långborden blev strax både gemytlig och trivsamt bullrig.
Därefter blev kvällen mer allvarsam och
vi högtidlighöll Förintelsens minnesdag
som infaller den 27 januari. Denna dag
1945 befriades Auschwitz, det mest beryktade av nazisternas förintelseläger.
Som föredragshållare var Isak Roth från
föreningen Zikaron, hebreiska för Minne,
inbjuden. Föreningens uppgift är att föra vidare berättelser från de som överlevde Förintelsen så att den aldrig någonsin
Isak Roth med MÄ Jan Kluge
glöms bort.
I den efterföljande stillheten serverades kaffe samtidigt som ekstubben gick
runt. De insamlade medlen gick oavkortat till föreningen Zirkon. Ännu i denna
dag kan inte tryggheten tas för given. Malmös mosaiska församling har på senare år sett sig tvungna att omge sin synagoga och församlingshem med säkerhetsarrangemang som det tidigare saknats behov för. Att inte sluta minnas är
därmed viktigare än någonsin. Låt oss därför minnas så att historien inte upprepas och låt oss känna ödmjukhet inför den gemenskap och trygghet vi har.

21 mars Bardgradgivning
Denna kväll var
det dags för sex
eubater att välkomnas i Bardgraden.
Dessa var Rolf
Malmkvist och
Paulus Eriksson
från Amici, Marcus
Rönnbäck och
Roland Ripmark
från Halör, Johan
Larsby från

Nemeton samt Pehr-Magnus Sohlman från Hesperus.
Till bords satte sig ca 35 bröder att avnjuta tre rätters meny. Efter att vi tuggat i
oss en macka med gubbröra som förrätt och vinet blivit upphällt så ställde sig
MÄ Peter Ahlqvist från Nemeton sig upp och höll talet till fosterlandet.

3 Logen Mimer, Malmö
Eu-möte
Denna kväll hade vi besök av Stipendiefondens
handläggare ROÄ Ulf Tengbrand Idris, druidtidningens redaktör ROÄ Göran Lindgren Ad Astra
samt broder Christoffer Månsson Vasa.
Efter avnjuten brödramåltid underhöll broder
Christoffer oss med musik av Bellman. 22 nöjda bröder gladde oss denna afton!
Kenneth

Till kaffet var det dags för ÄÄ André Angantyr att håll talet till barderna. Vår
nye bard, Johan Larsby från Nemeton, svarade med ett tack tal från de nya
barderna. Efter detta delade ÄÄ ut diplom och en bukett av sju röda rosor
till våra nya barder.
En lyckad afton och framför allt härligt att få besök av tre andra loger och vi
tackar för gott samarbete och ser framemot framtida möten.
Vid pennan, André Angantyr, foto av Martin Hovenberg

Bröder skribenter!
Tacksam om ni läser igenom den text som finns på sidan 2 i detta
nummer! Mycket tid kan besparas om ni korrekturläser era texter
och följer redaktionens önskemål.

4 Logen Amici, Landskrona.
Eubatmöte den 7 mars.
Denna afton skulle varit med reception och vi skulle tagit in fyra nya bröder,
men av olika anledningar kunde de inte närvara.
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8 Logen Wirdar, Ljungby
Eubatmöte 11 januari 2017
Årets första möte i Druidgården inleddes med parentation över vår
bortgångne broder Rolf Hansson som också hedrades med en tyst minut.
En döderhultare i järn, små ord av kärlek, var rubriken på kvällens ideella inslag då broder Helge Nilsson berättade
om sin far Karl Nilsson eller Kalle Sme
som han kallades i Knäredstrakten.
Förutom grovsmidesarbeten tillverkade Karl även stora och små
skulpturer i järn och exempel på de
senare fanns att beskåda under efterlogen. Inspiration till skulpturerna hämtade Karl från sin omgivning.
Två veckor senare, onsdagen 25 januari inföll den årliga Åminnelsedagen då ROÄ Bo
Asking för 24:e året i rad stod för det ideella inslaget
till åminnelse och hugfästande av bortgångna bröders
minne tillsammans med musik av Sorg Mats Lundberg
gjorde Br Bo en tillbakablick över hädangångna bröder
och deras betydelse för vår loge. Dessförinnan hade
ett ordinarie Eubatmöte avhållits under ledning av en tidigare ämbetsmannakår med Lars Oscarsson som ÄÄ. Efter det högtidliga mötet i Lunden
bjöds vi in till brödramåltid och där möttes de 75 närvarande bröderna av
ett FU bestående av tidigare medlemmar av detta utskott under ledning av
broder Curt Sjöberg.
Druidstämma var februari månads första möte, onsdagen 8:e
närmare bestämt. Förutom diverse balloteringar och val av ombud till
Storloge och Riksstorloge gav broder skattmästare Carl-Johan Roubert en
översikt över logens finansiella situation. Revisorerna lämnade sin rapport
och fann inget att anmärka.
Trots det regniga och blåsiga vädret samlades 60
bröder denna onsdagsafton den 22:a februari till eubatmöte. Efter sedvanligt mingel öppnade ÄÄ Per Bergman kvällens möte. Denna afton
förärades bröderna med ett intressant ideellt inslag,
som handlade om en av världens främsta soloviolinister, Yehudi Menuhin. Det var vår schweiziske
broder Hansjörg Hürlimann, som berättade om
denne fantastiske musiker, som föddes 1916 i San
Francisco och fick sin första fiol vid 4-års ålder. Han gjorde sin debut tillsammans med San Francisco Symphony Orchestra, redan vid 7-års ålder.
Senare i livet blev Menuhin väldigt förtjust i orten Gstaad i Schweiz, dit han
flyttade och tillbringade flera år av sin liv. Under inslaget fick bröderna
möjlighet att lyssna till några klassiska stycken, spelade av Menuhin, vilket
gav en trevlig inramning.
Avslutningsvis gick bröderna en trappa ned till salongen till kaffe och fortsatt trevlig samvaro.

från logen Merlin, samt Andreas Ljungqvist och Jonas Andkvist
från logen Ossian i Olofström högtidligen välkomnade i Bardgraden.
Till Eubatmötet kunde ÄÄ hälsa 50 bröder välkomna. Ett speciellt välkommen riktade han till sju bröder från logen Ossian, två från logen Taliesin
och en från logen Stella Polaris.
Representanter från SL
Östanland med SÄÄ Peter
Sunnanek, i spetsen hade kommit för att dela
ut Ordens Stjärntecken
till bröderna Karl-Eric
Andersson och Göran
Mårtensson.
I efterlogen fick vi avnjuta en god tvårättersmiddag. Talet till fosterlandet hölls
av MÄ Anders Welltén. Han pratade lite om befolkningsutvecklingen i Sverige
från 1750 fram till nutid. ÄÄ Dennis Larsson talade till recipienderna och
önskade dem fortsatt framgång i den druidiska vandringen. Nyblivne barden
Anders Malmörn framförde recipiendernas tack. Broder Hans Assarsson, til�lika fadder för båda bröderna, talade till stjärnteckenmottagarna och sammanfattade deras gärningar i logen. Broder Karl- Eric Andersson tackade på
teckenmottagarnas vägnar. ÄÄ Dennis Larsson delade ut ett trohetsmärke,
100-tecken, till broder Bengt Sintring. SÄÄ Peter Sunnanek tackade för maten.
Därefter var det dags för M Johan Snaar att bryta taffeln.
Text KEA, foto Carl Snaar

Druidstämma och eubatmöte den 25 februari
Ett trettiotal bröder hade infunnit sig när ÄÄ Dennis Larsson öppnade
Druidstämman. Skm Bo Lindgren redovisade bokslutet för 2016 och budget för 2017 och efter en kort paus hälsade ÄÄ Dennis Larsson 38 bröder
välkomna till Eubatmötet.

I efterlogen fick vi lyssna till två ideella inslag. Först förklarade broder
Mikael Wirbrand vad uttrycket ”Knall och fall” kommer ifrån. Det handlade
bland annat om artilleriskjutning. Därefter berättade broder K-E Andersson
om ”Stränga vintrar” genom århundraden. Ett exempel var att 1459 kunde
man fara på isen från Karlskrona till Memel, som vi idag kallar Klaipeda.
Därefter tackade tjänstgörande M Henrik Stenmark för maten. Därefter
fortsatte samvaron en bra stund vid kaffeborden.

9 Logen Merlin, Karlskrona
Bardating med reception och eubatmöte
med teckenutdelning den 28 januari.
Denna januarikväll samlades bröderna till Bardating med reception. Under
ÄÄ Dennis Larssons ledning blev eubaterna Johan Gallenmüller, Simon
Johansson, Anders Malmörn, Klas Persson och Joacim Persson
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Druidstämma, Eubatmöte 18 mars.
Kvällen inleddes med en kort Druidstämma, där det bland annat
genomfördes en ballotering av tre nya bröder.
ÄÄ Dennis Larsson kunde hälsa 33 bröder välkomna till kvällens
eubatmöte. Efter att dagordningen klarats av fick vi lyssna till två
musikstycken av Thomas Newman ”Samantha” och ”The Judge”.
Kvällens insamling gick till stipendiefonden. I efterlogen avnjöts en två
rätters middag och Br. K-E Andersson läste dikten ”Våraning” av Pälle
Näver.
ÄÄ delade ut trohetstecken för 300 möten till broder Mikael
Wirbrand och tecken för 200 möten fick ÄÄ själv. Därefter bröts
taffeln och samvaron fortsatte vid kaffeborden.
Text och foto, KEA

18 Logen Cynthus, Ulricehamn

I efterlogen hälsade Lv Thomas Ahlqvist oss välkomna till bords för att avnjuta dagens högtidsmåltid. Till alla bröders stora glädje hälsades broder
Erik Andersson särskilt välkommen tillbaka efter en tids sjukdom.

MÄ Hans Johansson höll talet till fosterlandet. ÄÄ talade till och gratulerade
bröderna Jim Elbemo, Jakob Eriksson, Peter Rönn, Tony Wingård,
Leif Olofsson och Lars Neuman till att blivit upptagna i Druidernas
krets. För de nya druidbröderna talade broder Peter Rönn.
LOA

9 februari, D-stämma
ÄÄ Morgan Evaldsson välkomnade 41 druider till kvällens druidstämma.
Skm Lars-Erik Göthager redogjorde på ett föredömligt smidigt sätt logens
ekonomiska ställning. Önskades en fördjupad insikt i logens ekonomi
fanns det en detaljerad utskrift i efterlogen.
Till nästkommande möte som är ett Eubatmöte med rec. så hade stämman
att ballotera tre sökande som önskar att inträda i vår brödragemenskap.
Broder Pierre Ullmark förmedlade inbjudan från logen Fraternitatas i Sandefjord
till deras möte den 5 maj. En bil var redan fylld med reslystna bröder.
I efterlogen var det som vanligt, av dukningsgänget, snyggt och prydligt dukat till brödramåltiden. Heder åt dessa ”gubbar” som troget varje mötesdag
infinner sig på förmiddagen för att ställa i ordning för kvällens brödramåltid, vad skulle vi göra utan dessa bröder.

23 februari, EU-gradgivning
ÄÄ hälsade 49 bröder välkomna till kvällens eubatmöte.
Kvällens stora uppgift var att inviga nya bröder i logen; Niclas Walmborg och Robert
Åhman Cynthus samt Robert Pfoltz logen
Excalibur.
MÄ Hans Johansson höll ett mycket tänkvärt
tal till fosterlandet och ÄÄ talade till kvällens
recipiender och informerade om hur logen
fungerar och gav de nya bröderna ett gott råd
om att flitigt besöka mötena, det är det bästa
sättet att komma in i brödragemenskapen.
Broder Robert Åhman tackade för den högtidligt genomförda receptionen
och såg framemot kommande till möten för att ta del i vår samvaron.
När bröderna vandrade hemåt i den sena kvällen kunde vi konstatera att vi
åter igen hade haft en mycket trevlig och gemytlig kväll tillsammans.

9 mars EU
47 bröder hade hörsammat inbjudan till kvällens Eubatmöte.
I efterlogen hade vi besök av Thomas Sjögren, som för fem år sedan började
att brygga öl i liten skala. Han berättade om de olika ölsorterna och hur det
går till att brygga dessa. I dag är det fyra ölsorter som vi kan tillhandahålla
på systembolaget och dessa stod framdukade för avsmakning.
Kvällens inslag var mycket uppskattat och efter ölprovningen och en god
brödramåltid så var det mätta och belåtna bröder som vandrade hemåt.

25 mars, D-stämma
Trots strålande solsken var vi 30 bröder som samlades för att var med om
att upphöja sex barder till druider.
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19 Logen Stonhenge, Hässleholm
Bardgradgivning 10 februari
Det var ”knökafullt” i lunden när 80 bröder samlades för att välkomna elva
eubater till Bardgraden. Nytt rekord för ett logemöte i Göingehuset?
ÄÄ Olle Karlsson hälsade gästande bröder välkomna från logen Fingal
i Hörby, Teutates i Halmstad och Avalon i Älmhult. Närvaron av SL
Sydvästanlands SÄÄ Per Larsen, SSkr Jan Isaksson och ”vår egen” SV Johnny
Nilsson gav extra glans över kvällens Bardating.
Efter att ÄÄ som vanligt framfört tankar om livet var det dags för gradgivning. De som fick uppleva det nya steget i den Druidiska vandringen var
Roger Stjernström, Esa Nyroos från Stonhenge, Johnny Brorsson,
Bengt Lindblad, Lars Nilsson, Jörgen Ständig, Alf Ingvarsson,
John Löfqvist från Fingal, Magnus Lundberg, Peter Hesselgren
från Teutates och Johan Hesselstedt från Avalon.

Representanter för de gästande logerna framförde stort tack för gradgivningen med hälsningar och en gåva i form av bidrag till Stipendiefonden.
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Efter intag av såväl förrätt som huvudrätt och fått höra tal för fosterlandet,
tal till recipienderna och tacktal från recipienderna så fick vi glädjen att få
lyssna till sångerskan Sanja Streuli.
Det blev en fin underhållning till toner från bland annat Ella Fitzgerald.
Roger Norlén, Skr.

Kvällens festliga brödramåltid bjöd på gubbröra som förrätt och biff
Bourgogne som huvudrätt och med goda drycker därtill. Talet till fosterlandet hölls av SV Johnny Nilsson som visade på att det fina med en utlandsresa är att komma hem för att uppleva natur och årets växlingar som vi
betraktar så självklara.
Joakim Tillberg höll talet till logen med innebörd att för en ny en ny broder kan det vara tillfälligheter, som öppnar för inträde i vår Orden. ÄÄ Olle
Karlsson påminde de nya barderna om vikten att ta hand om varandra och
från recipienderna framfördes tack för att nu nått en ytterligare station i den
druidiska vandringen.
Från de gästande logerna framfördes tack för den fina Bardgradgivningen,
den goda maten och den trivsamma samvaron. Fu med Lv David Persson i
spetsen skötte det hela med äran och det arrangerade lotteriet drog in ytterligare 3 620:- till Stipendiefonden.
I den sena timmen kunde bröderna vandra hem med glädjen av en ännu
en lyckad kväll i Göingehuset.
Hans Johansson

21 Logen Wales, Malmö
Efterloge den 3 mars
Efter en lång och högtidlig ceremoni där vi kunde hälsa en ny broder,
Krister Olsson, välkommen blev det allmän samling i Wales hörna där det
gick att få något efterlängtat att fukta strupen med.
Klockan 20.15 lät vår Lv med hjälp av mässingsklockan förkunna att det var
dags att ta plats i matsalen.
ÄÄ hälsade välkommen och lämnade därefter över ordet till vår Lv Kim
Ericsson som presenterade kvällens meny.
Efter förrätten höll MÄ Carsten Moll sitt tal till fosterlandet och avslutade
med en skål och ett leve för fosterlandet.
Till kaffet höll ÄÄ Bo af Winklerfelt sitt tal till logens nyblivne broder Krister Olsson. ÄÄ drog liten druidisk historik
när Orden kom till Sverige 1904 och att logen Wales bildades 1950. ÄÄ utbringade därefter en skål för logen och
ett tre faldigt druidiskt leve. ÄÄ Bo överlämnade därefter
välkomstpaket till vår nyblivna broder Krister.
Broder Krister Olsson sa i sitt tacktal att han redan kände sig välkommen
och att han såg fram emot att kunna närvara vid kommande logekvällar
och utbringade därefter en skål för broderskapet. Som avslutning på kvällen
tackade ROÄ Göran Lundgren för maten.
Strax före midnatt skildes vi i E F E.
Vid pennan, Gert-Ove Kretz.

20 Logen Carnac, Helsingborg
Den 28 februari hade logen Eubatmöte
och vi hade för kvällen förmånen att gratulera två bröder som nyligen fyllt år, det var
ROÄ Kjell Håkansson som fyllt 85 år och
OÄ Rolf Bjurestig som fyllt 70 år.
Vidare delades ut trohetstecken till fem bröder för trogna besök i egen loge. Det var ROÄ
Börje Lindén för 400 möten, ROÄ Kjell
Håkansson för 400 möten, OÄ Bo A
Nilsson för 200 möten samt OÄ Rolf
Hansson för 300
möten. OÄ Jan Åberg
gratulerades även han
för 200 möten, men
kunde tyvärr inte närvara vid denna fotografering.
Efterlogen var i vanlig
god ordning välplanerad av Lv Lars
Holmström som serverade en middag utöver det vanliga till oerhört stor
belåtenhet!
Den 21 mars hade vi Bardating med reception för fyra bröder.
Det blev en mycket trevlig afton med besök från logen Cernunnos i Höganäs
som med en imponerande representation utgjorde cirka en fjärdedel av
kvällens bröder.

22 Logen Derva, Östersund
Eu-möte med ideellt inslag 9 mars

Vi fick vara med om en resa genom livet, från födsel
till dags dato med broder Bengt-Owe Palmgren,
en man med många strängar på sin lyra tog oss
med på en resa genom sitt liv som han kallade för
”Från Ersnäs till Östersund”. Född i Ersnäs utanför
Luleå och uppvuxen på ett lantbruk där han fick vara med och arbeta från tidig ålder och bl a varit med
att utveckla datasystem för Bolagsverket och affärssystem i många länder. Han har även varit med och
starta upp en golfbana utanför Östersund.
Bengt-Owe har därmed pendlat i 15 år mellan Sverige och världen. Men
nu har han funnit sin fasta punkt i Östersund och varvar ner lite på sina
många uppdrag.
Ett intressant föredrag som visar att vi alla har någonting med oss som är
värt att berätta om.
Text & bild, Bosse Th

Bröder skribenter!
Tacksam om ni läser igenom den text som finns på sidan 2 i detta
nummer! Mycket tid kan besparas om ni korrekturläser era texter
och följer redaktionens önskemål.

Bröderna som välkomnades i bardergraden var Gert Mårs, Göran
Svensson, Lars Pregler och Henrik Hennings.
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27 Logen Neptunus, Linköping
Reception den 7 februari
Vilken förväntan man har när man går till reception av nya bröder.
Den här kvällen var det tre
nya bröder, Lars Johansson,
Thomas Carlsson samt
Johan Bäckström. De var
väl förberedda av Beredande
Broder, Håkan Malmsten
när de steg in i vår lund.
Vid mötet kunde vår ÄÄ hälsa
såväl våra Neptunusbröder
som besök av SL-ämbetsmän och hedersdruid. Vilken tur vi har som i broder Orvar Finnström har en utmärkt Org. Han bjöd på mycket passande och
njutbar musik.
Efter receptionen inbjöd vår Lv, Lars-Ove Gustavsson, med personal oss till
bankettmatsalen för en trerättersmeny. Som vanligt mycket gott. Talet till
fosterlandet svarade broder Christer Gustavsson för. Talet till bröderna och
logen svarade tjOÄ, Leif Stjärnberg för.
De nyvunna eubaterna fick här ytterligare utbildning i hur vi tar en snaps.
De var lättlärda och kunde snart det sk ”Neptunusdrage”.
Talet till eubaterna hölls av ÄÄ, Jan Båving och våra nya bröders tal hölls av
broder Johan Bäckström.
Härlig och varm stämning runt borden var det under fortsatta kvällen. Vår
SOÄ Åke Mattfolk tackade vårt eminenta kök för maten.
Tre nyinvigda bröder synes ha haft en mycket trevlig men ”omtumlande” kväll.
De hade säkert mycket att fundera på när de väl sent omsider kom till sängs.

28 februari så var det
dags för reception av nya bröder; Thomas Johansson,
Thor Thorsson och Tommy
Andersson. Broder Thor
tackade på ett charmigt sätt
för intagningen. Till saken
hör att han är den yngste
brodern genom tiderna i vår
brödraskara, 21 år, men lovade stor flit och intresse framledes. Intagningen
följdes av 45-talet bröder.
21 mars avhölls den traditionella Druidgradgivningen på hemmaplan där
följande bröder upphöjdes Christian Andersson, Thomas Andersson,
Eve Roth, Christer Persson, Christer Svensson, Magnus Jönsson
och Mikael Ingerby.

Vi var 32 bröder och Hans Löfquist höll talet till fosterlandet, Conny
Ekström talet till logen. ÄÄ talet till recipienderna och talet från recipienderna framfördes av Christer Persson. Broder Bertil Olsson uppvaktades
med anledning av fyllda 70 år med en flaska rödvin och med fingalstandaret följt av sång och hurrarop. Grytslanten till förmån för Hjärnfonden
inbringade 416 kr.
Gert o Christer Nilsson

Text, Mats Johansson, bild, Johan Thunqvist

31 Logen Merkur, Piteå
29 Logen Fingal, Hörby

Ärtsoppefrossa

7 februari blev en kväll då vi frossade
i ärtsoppa och pannkakor. Lisa i köket hade som vanligt gjort bra ifrån sig och det
blev många liter inkl. varm punsch som
förgyllde efterlogen för 50-talet bröder.
10 februari åkte vi ett 20-tal bröder
med buss till Stonehenge i Hässleholm.
Det vara den traditionella bardgradgivning
med bröder som raskt tagit sig till denna
vår andra grad.

Druidgradgivning stod på programmet den 23 mars och det blev en för årstiden rätt stor brödraskara som samlades denna logekväll.
Vi har ju så mycket annat denna fina tid på året, dels har vi vår fjällvärld,
många som åker utomlands för en försmak av sommaren. Tror även slutspelet i hockey drar en och annan broder.
Vi hade fyra bröder till druidgradgivning
och logen Morvin, Luleå hade en broder
som skulle upphöjas till druid. Totalt blev
vi i alla fall 51 bröder denna kväll.
Efter mötet serverades brödramåltiden uppe i matsalen, god och vällagad som alltid.
Som brukligt är vid dessa måltider höll ÄÄ
Jan Nyberg talet till fosterlandet. Broder
Stefan Viklund talade till de nya druiderna
och förklarade innebörden av att bli druid.
Stående Jan Bergdahl, Erland
Text
och foto, Lorenz Ökvist
Olofsson, Morvin, sittande Erling
Lindberg, Kjell-Åke Nilsson, Erik
Wallsten

Bröder skribenter!
Bardgraden
Johnny Brorsson, John Löfquist, Lars Nilsson, Jörgen Ständig,
Alf Ingvarson och Bengt Lindblad
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Karlslunde som är beläget på södra delen av Själland. Efter mer än trettio år
med gemensamma möten vår och höst och med påföljande brödramåltider
var igenkännandet stort och mötet glatt mellan bröderna.
Mötet öppnades av ÄÄ Gunnar Edebrand, som hälsade alla bröder välkomna. ÄÄ Willy Post logen Quintus tackade för den stående inbjudan och
noterade att vi Hesperus bröder levde ett gott liv. Sju röda rosor överlämnades till ÄÄ Gunnar Edebrand.
I matsalen var vi fyrtiofyra bröder från mötet och ytterligare sex blivande
bröder, totalt femtio bröder. Sånger och nationalhymner samt egna varianter av dryckesvisor framfördes. ROÄ Flemming Poulsen höll tacktal till
maten och hälsade Hesperus bröderna välkomna till hösten i Danmark.
Avfärden inleddes efter varma välgångsönskningar och ”Vi ses igen”.

36 Logen Iris, Göteborg
Fyllda av förväntan bänkade sig 22 bröder och fyra gäster. SMÄ Per
Andersson, SOÄ Åke Mattfolk och K Mats Jonsson från Capella i Linköping
samt vår regelbundne gäst, SMÄ Stefan Claesson, från Excalibur i Borås, för
att övervara reception av fem nya bröder.
Uppslutningen från Capella skedde med anledning av att broder Mats son
Emil Jonsson skulle invigas i vår loge.
De fem recipienderna, Joel Celén, Said
Chahim, Viktor Elmgren, Emil Jonsson
och Hjalte Strandberg,
hälsades varmt välkomna i brödraskaran av ÄÄ
Kristoffer Funseth.
I efterlogen bjöd Lv med
hjälp av restauratören Pierre
på en delikat måltid, vilket uppskattades. Talet till fosterlandet hölls av tjOÄ Lennart
Sjöberg, som för dagen också tjänstgjorde som Beredande Broder och han uppehöll sig vid allas ansvar att vårda sitt fosterland och inte bara ta det för givet.

Druidstämma den 28 mars
Dagens Druidstämman innehöll druidgradgivning av fyra barder.
Beredande Broder Bengt Skoglund hade undervisat recipienderna i den
kunskap som krävs för att upptas upp i druidgraden. Denna afton tjänstgjorde Atle Monsen som ÄÄ istället för Gunnar Edebrand och undertecknad
som tjOÄ istället för Roland Olsson.
Recipienderna
Thomas
Hansson, Andreas Key,
Robert Lilja och Thomas
Grönvall ledsagades av M
Jonny Zaar för vidare undervisning. Gradgivningen fortskred och därefter vidtogs
ballotering av fyra sökande
bröder. Ljuv och rituell musik genomfördes av musikerna ROÄ Kjell Olsson och för sången svarade OÄ Rune
Rosell. Efter att alla ärenden har blivit genomgångna och broderskapet befästs
avslutades druidstämman ritualenligt.
Lv Torbjörn Andersson bjöd till bords. Tal till recipienderna hölls av ÄÄ Atle
Monsen, svarstalet av Thomas Hansson. ROÄ Christer Henriksson höll ett
tal inriktat på gemenskapen i vid mening. RSMÄ Anders Eriksson var inne
på samma resonemang samtidigt som han tackade för maten. Vi tackade
alla för maten, betalade och skildes åt.
Text, Tord, foto, Allan

Den 11 mars, DGG & BGG hos logen Belisama
Samarbetet med Logen Belisama i Vänersborg sattes åter på prov denna
tidiga vårdag, då nio bröder äntrade bussen, för att i Vänersborg välkomna
tre Eu i Bardgraden. Bussen rattades av SL Vänerlands SMÄ Stefan Claesson
och vi anlände i god tid till dagens högtidligheter.

Eubatmöte den 14 mars
ÄÄ Gunnar Edebrand hälsade 33 bröder välkomna och i efterlogen hälsade Lv Torbjörn
Andersson alla välkomna till bords. Vi hade besök av den nu pensionerade nöjesjournalisten
på Kvällsposten, Christer Borg, han har ett fint
program om Östen Warnerbring, från att Östen
var en lokal förmåga här nere i Malmö tills han
blev rikskändis.
Han varvade berättelse och bildspel och spelade
även upp några av Östens populäraste låtar. Ett
lyckat föredrag, till alla bröders förtjusning.
Det var mycket nöjda bröder som tog adjö av varanda framåt natten.
Vid pennan Eskil, foto Allan

Lars Olof Tjörnvik, Lukasz Persson, Andreas Samuelsson och Sam Olsson

Väl framme i Vänersborg mixades våra logers ämbetsmän sammans så att styrkan blev komplett. Det är så ett samarbete ska fungera, ingen är värd och ingen
är gäst. Till Druid upphöjdes Per Henrik Pettersson från logen Belisama.
Efter en välbehövlig lunch, anslöt ytterligare bröder, denna gång tre från logen
Allbota, OÄ Magnus Almér, OÄ Robert Carlsson och K Richard Berglund som
rest västerut för att närvara då två av deras adepter skulle välkomnas som barder. Åter ett handfast bevis på ett druidiskt samarbete.
Till bard välkomnades Lars Olof Tjörnvik från logen Belisama, tillsammans
med Sam Olsson, Lukasz Persson samt Andreas Samuelsson från Logen
Iris. Efter B-GG avslutades dagen med kaffe och kaka i stället för den traditionsenliga brödramåltiden, så att dagen därmed kunde få ett rimligt tidigt
slut för vidare samvaro med respektive familjer.

38 Logen Karlavagnen, Sundsvall
OÄ-afton den 3 februari
Utomhus en mulen och kall fredagskväll i Sundsvall. Inomhus kändes direkt värmen från den stora brödraskaran som samlats för OÄ-afton. En logekväll då de ordinaria ämbetsmännen kan koppla av och överlåta arbetet till tidigare ämbetsmän
som innehar lägst OÄ graden. Det är en lång tradition i Karlavagnen att genomföra
detta en gång per år, naturligtvis bär vi högtidsdräkt vid dessa tillfällen.

37 Logen Hesperus, Malmö
Eubatmöte den 28 februari
Årets sista vinterdag, åtminstone här nere i Skåne, firade vi med att öppna
ett Eubatmöte tillsammans med sex danska bröder från logen Quintus,
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dessa var Kristoffer Lahi, Jacob Rehnström, Görgen Nilsén, Jonas Söderberg
och Jan Fegraeus.
Karlavagnen fick faktiskt totalt sex nya bröder denna dag då OÄ Lars Lilja
från logen Merkur, efter övergång, välkomnades till logen Karlavagnen och
broder Lars som bevistade sitt 314:e möte fick ta emot en 300 mötesnål!
Den långa dagen avslutades med en fantastisk brödramåltid, som tf LV Leif
Wingh och hans manskap i Fu anordnat.
Text Håkan Löfgren, foto Rolf Granqvist

Stående; Staffan Lindström, Hans Lissdaniels, Hans Nilsson, Nils Persson, Jan
Törnlund, Stig Abrahamsson, Bengt Olsson. Sittande; Lennart Broman, Jimmy
Fondelius, Olof Melander, Hans Westberg, Guy Johansson

Kvällens ÄÄ Olof Melander, hälsade alla hjärtligt välkomna och påtalade den
glädje han kände över att så många besökte logen denna kväll.
Efter mötet samlades bröderna i baren och förberedde sig för brödramåltiden. Sedan var det dags för underhållning. En inhyrd entertainer arrangerade en musik squiz, en lagtävling där fina priser utlovades. Slutligen kunde
tre pristagare utses. De kallades fram till scenen och för att ta emot sina
välförtjänta priser, som bestod av varsin ukulele samt att efter en sju minuters snabbkurs tillsammans skulle framföra sången ”Hang down your head
Tom Dooley.” Vilket jubel!

Lars Sellén, Henrik Sjöö. Längs till höger Sven Olof Edin

Efter en stunds summerande av kvällen började bröderna att tänka på nästa möte, då vi kommer att ha middag med damer.
Klockan närmade sig midnatt, det började bli dags att lämna värmen från
bröderna i logelokalen och åter gå ut i den kalla vinterkvällen.
Text och Foto: Rolf Granqvist
Den 25 mars var det långlördag hos oss med Druidstämma, Bardating
och Eubatmöte. Det vackra vårvädret till trots är det många bröder som
besöker Druidstämman.
ÄÄ Anders Hjärtström öppnade Druidstämman och meddelade att i dag blir
det många gradgivningar! En Druid, två Barder och fem nya Eubater samt
en övergång till logen Karlavagnen.

48 Logen Lir, Varberg
Bardating med gradgivning den 19 februari
Denna gråmulna söndag samlades 34 bröder för att välkomna fem bröder i
bardernas skara. ÄÄ Dag Eliasson välkomnade med mycken glädje nio bröder från logen Excalibur, tre från logen Manannán samt 22 från egna logen.
Mötet flöt fint och när det
efter lite drygt halvannan
timma avslutades, så var
Jörgen Enander och Hans
Carnefjord från Excalibur,
samt Magnus Nordin,
Mathias Börjesson och
Martin Martini från Lir
välkomnade som barder.
Stämningen var mycket god vid brödramåltiden, där Fu serverade
Stående Jörgen Enander, Hans Carnefjord, Excalibur. en superb måltid. Talet
till fosterlandet hölls av
Sttande Mathias Börjesson, Martin Martini,
Magnus Nordin, Lir
RSSkr Bertil Svensson.
ÄÄ Dag Eliasson höll tal till de nya barderna. Recipiendernas tal hölls av
broder Magnus Nordin, som erkände att nervositeten inte var lika hög som
vid inträdet i Orden.
Det hurrades också för broder Åke Johansson från Excalibur som firade sin
födelsedag med att besöka Varberg.
Bertil B.

30 Logen Orion, Umeå
EuRec, den 27 januari
Charles Flodén

Thomas Lundqvist Jonny Persson

Bardbroder Charles Flodén upphöjdes till Stående, Jonas Söderberg, Jan FegraDruid och kunde högtidligt och värdigt eus, Görgen Nilsén. Sittande, Jacob
Rehnström, Kristoffer Lahi.
skifta sin regalie och ta sin plats i lunden.
Efter en paus gick vi vidare i programmet med Bardating där två Eubater
blev välkomnade i Bardgraden. Dessa var Thomas Lundqvist och Jonny
Persson. Mötesdagen gick vidare till det avslutande Eubatmötet som glädjande nog för Karlavagnens tillväxt, innehöll invigning av fem nya Eubater,

Tillökning i familjen och femlingar blev det! Vi är verkligen värda varma
gratulationer. Speciellt roligt är det att se hur ringarna på vattnet knyts samman i form av släktband och andra förbindelselänkar. En av de nya har en
broder som är både far och fadder och en annan av recipienderna visade
sig vara en före detta elev till en av våra bröder. Redan i början av den druidiska vandringen finns det något bekant, något att bygga vidare på. Ingen
får känna sig främmande i vårt sällskap.

Bröder skribenter!
Tacksam om ni läser igenom den text som finns på sidan 2 i detta
nummer! Mycket tid kan besparas om ni korrekturläser era texter
och följer redaktionens önskemål.

Per-Johan Börjegren, Patrik Nyberg, Lennart Löwgren ÄÄ,
Julius Rosén, Dennis Arnlund samt Robert Hedvall
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Behöver jag säga att Fu som vanligt bjöd på furstlig mat och att Talet till
Fosterlandet värmde våra hjärtan och att kvällen blev synnerligen lyckad?
Nej! Jag tänkte väl det!
Bertil Carlsson

53 Logen Triton, Norrköping
Årsdag med Veteran och Stjärnteckenutdelning
ÄÄ Magnus Wärnelius öppnade med att hälsa alla varmt välkomna till
Tritons 49:de årsdag. Speciellt till ämbetsmännen från SL Folkungaland
som var inbjudna för att dela ut Veterantecken till bröderna Niklas Larsson
och Lars Pettersson samt Stjärntecken till bröderna Christer Petersson
och Stefan Ström. Utmärkelserna utdelades av SL Folkungaland SMÄ Per
Andersson då SÄÄ Niklas Larsson förärades Veterantecknet.

52 Logen Sefir, Grebbestad
B och Eu den 1 februari
Trots en gråkall kväll med duggregn och temperatur runt nollan, hade ett
stort antal Brr samlats för kvällens Bardating och Eubatmöte.
Vi fick uppleva ett rituellt mycket fint genomfört Bardating som inramades
av stämningsfull musik som även präglade det ideella inslaget. Efter en kort
paus fylldes Lunden på med ytterligare bröder inför Eu-mötet.
När vi i efterlogen avnjutit en mycket välsmakande måltid, deklamerade broder Rune Nordholm sin dikt om Strandskatan. Broder Per-Erik Kårström
höll som sitt ideella inslag en redogörelse för dagens oroliga världsläge.
Med en duktig välrepeterad ämbetsmannakår och ett engagerat Fu blir våra
möteskvällar innehållsrika, stilfulla och gemytliga, vilket 50% närvaro visar.

Eu-möte med Veteranafton
Det var trångt i förlogen. Att få uppleva hur de ”gamle” klarade av ämbetsposterna lockade ett 40-tal bröder. Stämningen var på topp och för dagen
tjänstgörande ÄÄ Mats Rosenbjelke kompletterade ämbetsposterna då en
OÄ råkat ut för ett olycksfall under dagen. Men allt löste sig.
De ”gamle” genomförde ett mycket fin möte och visade att ränderna går
aldrig ur. OÄ Lars Wallin stod för dagens ideella inslag i Lunden. Han informerade om de olika symboler vi ser vid våra möten och deras betydelse.
En på alla sätt givande och gemytlig kväll med Sefirbröderna.

Niklas Larsson

Christer Petersson

Lars Pettersson

Under middagen hölls talet till fosterlandet av MÄ Magnus Sjöberg, talet
till Orden och Logen hölls av SÄÄ Niklas Larsson där han berättade om
sin vandring inom logen. Kaffe och kaka avslutade denna trevliga logekväll.
Bertil Werkander

Eu-möte med Rec och teckenutdelning
Dagens reception genomfördes
professionellt. SÄÄ med ämbetsmän utdelade Stjärntecken
till OÄ Salko Pivodic och Mats
Ulmestrand, två mycket välförtjänta mottagare.
I det ideella inslaget hyllades
artisen Sven-Erik Magnusson,
som idag avlidit i prostatacancer och betytt så mycket för
många och vi lyssnade på hans inspelning av Frödings ”Det var dans bort i vägen”.
I efterlogen följde broder Ulf upp om prostatacancer, som han själv drabbats
av, blivit opererad och nu friskförklarad. Han uppmanade bröderna att ta
regelbundet ta PSA prov. Broder Enar också drabbad, berättade att han kände
sig mycket ensam när han fick sin diagnos, men kontaktat broder Ulf. ”Det
stöd jag fick av honom betydde oerhört mycket för mig och underlättade hanteringen av sjukdomen”. Båda hade behandlats av professor Jonas Hugosson,
som de båda upplevt som en fantastisk läkare och medmänniska.
Det visade verkligen vår nye broder att vi tar hand om varandra och att det
inte var tomma ord som sades vid receptionen
Några korta berättelser om två tuffa skärgårdsbor avslutade kvällen.
Göran He

54 Logen Nerevs, Nyköping
Tisdag den 7 mars hade Druiderna i Nyköping sitt
möte. 32 bröder hade tagit sig till logelokalen för att
träffas och umgås i Druidisk anda.
Till efterlogen så hade broder Åke Söderlind en
information om sitt arbete som rådman och domare i tingsrätten i Nyköping. Åke beskrev hur det
går till vid olika brottsmål och hur målen förbereds
och fördelas bland de olika domarna. En mycket
intressant föredragning inifrån en institution som
vi alla hoppas att slippa besöka.
ÄÄ Per Hultberg

55 Logen Thesevs, Linköping
Eubatmöte med reception
Det har blivit dags att hälsa sex nya
bröder välkomna. 38 bröder hade
samlats i Lunden för att vara med
om den högtidliga ceremonin.
Efter den sedvanliga inledningen
kunde ÄÄ Molle Johansson uppmana
M Thomas Watsfeldt att ledsagades
de sökande Johan Axén, Niklas
Engholm, Jhonas Fix, Claes
Grönlund, Patrik Lodin samt
Mattias Bylfors in i Lunden.

Bröder skribenter!
Tacksam om ni läser igenom den text som finns på sidan 2 i detta
nummer! Mycket tid kan besparas om ni korrekturläser era texter
och följer redaktionens önskemål.
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Efter avslutat möte i Lunden, samlades bröderna i bankettsalen, som stod
festligt dukad och som alltid bjöds det här på högklassigt tillagade rätter.
Av de traditionella talen, hölls talet till ”Fosterlandet” av broder Gunnar Feldt
och talet till ”Orden och Logen” av broder Mattias Almgren. ÄÄ Molle Johansson
talade till recipienderna, varefter broder Mattias Bylfors å recipiendernas vägnar
tackade för den högtidliga invigningen. Broder Åke Mattfolk tackade Lv-arna och
deras medhjälpare för en superb måltid och innan alla skildes åt för kvällen,
spelade Org Lennart Aronsson visan ”Ett Sista Glas” för bröderna.

Gemensamt Bardating med gradgivning
60 bröder från de tre Linköpingslogerna Neptunus, Thesevs och Capella, samt
även från Västervikslogen Nerthus, hade denna kväll mött upp för att välkomna sju bröder till bardgraden. Denna gång stod logen Thesevs för värdskapet.
Efter lite inledande mingel på mellanvåningen, så samlades sedan alla bröderna i Lunden för att vara med om det formella välkomnandet.
ÄÄ Molle Johansson öppnade bardatinget och
hälsade bröderna varmt
välkomna. Under den
därpå följande ceremonin blev Peer Däljemar
från logen Neptunus,
Mattias Almgren, Mats
Andersson, Petri Falk
och Michael T Johansson
från logen Thesevs, samt
Sittande: Michael T Johansson och Petri Falk. Stående: Henrik Andreasson och
Karl-Åke Bäckmark, Peer Däljemar, Henrik Andreasson, Karl-Åke Bäckmark från
Mattias Almgren och Mats Andersson.
logen Nerthus, på ett
som vanligt högtidligt och rituellt sätt välkomnade som barder i vår Orden.
Efter avslutat möte i Lunden samlades sedan bröderna i bankettsalen, som
även denna gång stod festligt dukad. Här avnjöts en delikat trerätters festmåltid, med allt vad därtill hör.
Under måltiden hölls talet till Fosterlandet av broder Otto Strid och talet till
Orden och Logerna av broder Anders Molander. Broder Mikael Johansson talade
till de nyblivna barderna, varefter broder Mats Andersson tackade å de nyblivna
bardernas vägnar. Slutligen tackade broder Åke Mattfolk för en utsökt måltid.
Anders Molander

61 Logen Halör, Höllviken
Torsdagen den 23 mars
var det åter tid för att fracken skulle bäras. Denna
gång hade vi nöjet att hälsa storlogens ämbetsmän
välkomna, för att utdela
veterantecken till bröderna Bengt Jacobson
och Ulf Liljegren. Båda
bröderna uppskattas för
sitt engagemang. Broder
Bengt ser till att vi får musik i lunden. Broder Ulf har uppgifter i storlogen som SÄÄ.
I efterlogen serverades en superb middag. Stämningen var hög, blir ofta ett
snäpp högre, när vi har gäster från Stella Polaris.
Bland talen märktes framförallt våra relativt nya bröder, broder Lennart Höjer,
talet till fosterlandet, samt broder Roland Ripmar talet till logen Halör. Båda
talen uppskattades mycket. Trevligt när relativt nya bröder tar till orda.
SÄÄ Ulf tackade, på sin och broder Rolands vägnar, Storlogens ämbetsmän
och övriga bröder för en kväll i broderlig anda.
Till sist ett tack till Fu för god service.
Bertil Ahlquist

65 Logen Belisama, Vänersborg.
Gradgivningen med Belisama och Iris.
Se referatet från logen Iris på sidan 27.

Druidstämma och Eubatmöte
Fjorton bröder samlades i lunden för att ta ställning till framlagda bokslut
och revisionsrapport. En enig stämma beslutade att godkänna bokslutet
och revisionsrapporten.
Eubatmötet genomfördes ritualenligt och sjutton bröder samlades till gemensam efterloge. Vid kaffet efter brödramåltiden startades ett lotteri samt
auktion på gåvor som givits av bröder för detta ändamål.
Innan bröderna skildes gjordes en sammanräkning av inkomna medel som
blev SEK 3185:- att sändas till stipendiefonden, bra jobbat av 17 bröder.
För referatet, Håkan Ekman

56 Logen Camulus, Skövde
Druidstämma och Eubatmöte

Bröderna inledde möteskvällen med en kort Druidstämma där bland annat
det gångna årets ekonomiska förehavanden slöts.
Efter detta hölls ett Eubatmöte. ÄÄ Leif Forsell hälsade alla välkomna. Särskilt
välkomnades de nyaste Eubaterna som endast hade sitt recipientmöte i minnet.
Broder Christer Hardenberg hälsade från logen Uxello i Norge som tackade för all
hjälp och den minnesvärda helkväll de fick i samband med vår EuGG i januari.
Efterlogen präglades av god mat och broderligt gemyt. Kvällens MÄ HansOve Johansson läste en passande dikt om vänskap innan nationalsång och
fosterlandets skål.
Text och bild: Ulf Sahlén
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66 Logen Taliesin, Jönköping.
Den 23 januari, Eubatmöte, med ett informationsmöte. Efterlogemötet besöktes mötet av kommunchefen i Habo, Jan Sundman.
24 bröder samlades i sällskapsrummet för samspråk, innan inträdet i lunden där ÄÄ Johan Björk, hälsade bröderna välkomna till årets första möte.
Under punkten ideellt så berättade ROÄ Ib Arberg om livet i lunden, och då
den moderna varianten.
Efterlogen bestod av att kommunchefen i Habo kommun Jan Sundman berättade
om sej själv, och vad som han har varit med om i sitt yrkesverksamma liv fram
tills nu, för att sedan gå över till att berätta om hur det är att vara kommunchef.
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Den 13 februari. Druidstämma
Till denna druidstämma samlades 26 bröder, som vanligt i god tid i sällskapsrummet för att ha ett trevligt samspråk innan M kallar till intåg i lunden.
ÄÄ Johan Björk hälsade bröderna välkomna till denna druidstämma.
Druidstämman avslutades i E F E och bröderna tågade ut ur lunden för att
sedan gå till matsalen och efter maten ta del av efterlogeprogrammet som
MÄ Lennart Magnusson höll i, där broder Lennart redogjorde för logens
utveckling sedan starten.

73 Logen Värend, Växjö
Druidgradgivning den 1 februari.
Vi samlades i lunden för att utföra Druidgradgivning, för nio förväntansfulla
Barder. Sju egna bröder och två bröder från logen Merlin. Bröderna från
logen Merlin hade fem medföljande bröder.

Eubatreception den 27 februari
Denna afton med disigt väder samlades 18 bröder ifrån logen Camulus i
Skövde och 24 bröder ifrån vår egen loge till en eubatreception och det för en
recipiend som inte hade möjlighet att recipiera i sin hemmaloge, och då logen
Taliesin hade sin planerade reception lite längre fram i tiden, så passade det
bättre för Mats Gustavsson ifrån logen Camulus att recipiera i logen Taliesin.
Stämningen i förrummet var mycket högt då många glada återseenden av
bröder som inte hade setts på länge, och nya bekantskaper skapades.
När tiden var inne så ledsagade
M bröderna in i lunden, där ÄÄ
Johan Björk hälsade alla välkomna och då speciellt, gästande bröderna ifrån logen Camulus. Under
tiden som Eubatmötet fortskred
så förberedde ROÄ Ib Arberg recipienden för dennes vandring in i
den druidiska kretsen. Storlogen
Vänerland representerades av deras SOrg Robert Mallander, som
MÄ Jan-Olof Svärd och Mats Gustavsson, gratulerade logen Camulus till en
båda från logen Camulus
ny broder.
I efterlogen hölls talet till Fäderneslandet av broder Alexander Fält, som handlade om ett land som är 150 mil långt och ca. 50 mil brett. Talet till recipienden hölls av ledsagande MÄ i Camulus Jan-Olof Svärd som även överlämnade
ett recipiendpaket. Vår nyblivne broder Mats Gustavsson höll sitt tacktal och
tackade för en fin gradgivning. Därefter utbringade Christer Hardenberg en
skål för den nye brodern. Bertil Kilander tackade för maten, som han uttryckte det är själva smörjmedlet, och en extra krydda på kvällen.
Vid tangenterna, SC.

Från vänster: Logen Merlin, Morgan Svensson, Johan Törnström. Logen Värend,
Eskil Nilsson, Joacim Starck, Paul Hansson, Per-Anders Scherlund, Anders
Brodell, Jim Persson, Jörgen Hellerstedt, ÄÄ Jan-Olof Hagelberg.

Ritualen utfördes under högtidliga former, under ledning av vår ÄÄ Jan-Olof
Hagelberg. Hälsning från ÄÄ och bröderna i logen Merlin framfördes av MÄ
Anders Welltén.
I efterlogen avnjöt vi en förträfflig 3-rätters middag. Till maten serverades
lämpliga drycker. Talet till fosterlandet hölls av broder Roy Tengrot. ÄÄ:s
tal till recipienderna, besvarades av broder Jörgen Hellerstedt. SSkr Mikael
Wirbrand tackade för den goda maten.
40 bröder bröt upp mätta och glada runt 23,30.

Eubat gradgivning den 22 mars
Under ledning av ÄÄ Jan-Olof
Hagelberg, genomförde logen
egen reception av två bröder.
Recipienderna möttes av värme i
Lunden och fick vara med om en
högtidlig och värdig ritual.
I efterlogen avnjöt bröderna en superb trerätts middag, med för kvällen lämpliga drycker. Lv Dietmar
Stefan Karlsson, ÄÄ Jan-Olof Hagelberg, Heinrich med Fu, såg till att bröLinus Harrysson
derna serverades på ett föredömligt sätt. Recipiendernas tacktal till logen, utfördes av broder Stefan Karlsson.
Broder Eskil Nilsson höll talet till fosterlandet.
Mätta och välmående bröder bröt upp kl. 23,00

68 Logen Cernunnos, Höganäs.
Eubatmöte med årsdag den 14 februari
ÄÄ hälsade 22 bröderna välkomna och talade om att trohetstecken och diplom skulle utdelas till följande bröder som erhöll utmärkelse för flitigt
logbesökande. Kjell Ljungren och Bo Norberg som passerat 400 möte med
råge. 300 möte med god marginal har Sten Mårtensson, Lennart Sjöberg,
Jan-Åke Millborg och Kaj Jönsson gjort. Torsten Karlsson, Ronny Svensson,
Håkan Ternström varit närvarande 200 möten. Leif Andersson och Michael
Landelius har passerat 100 möten. Mötet i lunden avslutades med att Org
Sten Mårtensson spelade lugn musik.
I efterlogen som följde, avnjöts en god måltid där ÄÄ höll talet till fosterlandet och gästande broder Berner Olofsson tackade för maten. ÄÄ hade nöjet
att presentera två presumtiva bröder samtidigt som han informerade dem
om vår loge och dess verksamhet där han bl.a. talade om vår Stipendiefond.
Efter en väl genomförd logkväll skildes bröderna åt i EFE.
Kaj Jönsson.

Vid tangenterna, Kenneth Fagerberg, fotograf, Per-Erik Sandebäck

74 Logen Beltain, Östhammar
I Östhammars har det Druidiska arbetet varit intensivt under årets första
månader. Timmar av planering inför stundande Högtidsloge i samband
med SL Bardalands vårmöte på Gimo Herrgård har pågått. På sidorna 9-11
kan du läsa om vad vi sysslat med.
Det normala arbetet har avlöpt parallellt och här har hänt märkliga saker. Aldrig tidigare har sex presumtiva bröder kallats samtidigt till reception i Östhammarslogen.
Man är benägen att citera Göta kanalfilmen ”Vem drog ur proppen”

Bröder skribenter!
Tacksam om ni läser igenom den text som finns på sidan 2 i detta
nummer! Mycket tid kan besparas om ni korrekturläser era texter
och följer redaktionens önskemål.

31

Svensk Druid-Tidning

Nr 3 april 2017

Ungefär så kändes det när broder M med ledsagare äntrade lunden med det
stora följet, som i sin tur tycktes stärka ämbetsmännens agerande. Det var
med stor tyngd och skärpa som alla gjorde sitt bästa i genomförandet av receptionen. Efter genomförda prov och avlagda löften intog de nya Eubaterna
sina platser och ÄÄ Lennart Brolin kunde från sin plats, blicka ut över en
markant ökad brödraskara i lunden.

En glad ÄÄ Lennart Brolin omgiven av logens senaste tillskott.
Stående: Lars Andersson, Kenneth Pettersson, Niklas Ekström.
Sittande: Håkan Bodén, Erik Högbom och Per Göransson.

Det var som alltid en värdig och högtidlig ceremoni att upphöja ett gäng
Barder till nästa högre grad. Allt gick alldeles utmärkt och nu bär Magnus
Olsson, Mikael Thörnqvist, Fredrik Grahn, Peter Nilsson, Stefan Wastegren
och Henrik Holmberg nya färger på sina regalier.

Stående; Stefan Wastegren, Fredrik Grahn och Magnus Olsson.
Sittande; Henrik Holmberg, Peter Nilsson och Mikael Thörnqvist.

Tillväxten som en tid känts så tung, lättade nu betydligt och vad bättre är
att det finns ytterligare namn som är intresserade av en informationsträff.
Med andra ord så känns Ordenslivet i Östhammar tills vidare vara på topp.
Text, Börje Eriksson, foto, Sonny Andersson

75 Logen Capella, Linköping.
Eubatgradgivning den 2 mars
Vi var 38 bröder som samlats till denna Eubatgradgivning där vi invigde
fyra bröder i logen. Vi välkomnade Tomas Kindstedt, Björn Seborn,
Tomas Ireman och Martin Linnell i brödraskapet.

I efterlogens glada samvaro bjöd vår Lv Pekka Akselin på en delikat
trerätters meny. Under brödramåltid framfördes tal till Fosterlandet av
Björn Redelius och talet till Logen hölls av Kristofer Lundholm. Talet till
våra nya Eubatbröder hölls av ÄÄ Per Lindblad.
Vid pennan Ark Mats Jonsson

78 Logen Avalon, Älmhult
Druidgradgivning 10 februari

Trettiofem högtidsklädda bröder kom till denna Druidstämma, och sex av
dessa gick senare, mycket senare, hem som nya Druider.

32

Under året kommer Druid-Ordens Riksmöte att äga rum, och till våra representanter dit valdes vår SM Ulf Andersson och ÄÄ Per Dackander.
En utmärkt god måltid ackompanjerades, som brukligt vid dessa högtidliga tillfällen, av ett antal spirituella tal. Först ut var ÄÄ Per Dackander som
hälsade de nya Druiderna välkomna i denna grad och önskade dem lycka
till framledes. Broder Henrik Holmberg från de nya Druiderna tackade för
förtroendet och för en fin ceremoni. Broder Pontus Haglund höll därefter
ett välformulerat tal till Fosterlandet följt av nationalsång och skål.
Det var en uppsluppen och glad skara nya Druider som firade sin upphöjning tillsammans med alla övriga bröder i en, som alltid, trivsam efterloge.
En fredagskväll att minnas.
Logen hade ytterligare två färdiga kandidater till
Druidgraden, vilka dessvärre inte kunde deltaga denna kväll. Detta löstes vid ett senare tillfälle på ett utmärkt sätt genom att en manstark
styrka tillsammans med de två recipienderna,
bröderna Roland Bengtsson och Jonas Isholt,
avreste till logen Wirdar i Ljungby. Där förlänades våra bägge bröder med Druidgraden, vilket
även det blev en högtidlig och värdig ceremoni
och en lyckad kväll.
Roland Bengtsson
och Jonas Isholt
Alf Carlsson

79 Logen Excalibur, Borås
Druidstämma 1 februari
Kanske ”Vabruari” gjorde att närvaron vid kvällens Druidstämma uppgick
till endast 43 procent av logens brödranumerär?
Flera viktiga ärenden fanns att avhandla: ökad avgift till RSL, 2016 års bokslut och 2017 års budget, avgift för brödramåltid, avskaffande av vissa utskott med mera. Firande av logen Excaliburs tionde födelsedag pågår, där
även våra respektive ska erbjudas delta.
I efterlogen var maten utsökt, stämningen god, historierna skabrösa, lotterivinsterna begärliga. Vinterkvällen tycktes senare medföra en värme som
dock inte berodde på global uppvärmning, utan snarare på den omsorgsfullt kryddade kycklinggryta vi tidigare inmundigat.
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Eubatmöte 15 februari

bröderna är logens första ”på riktigt” rituellt invigda bröder efter instiftandet den 21 maj 2016.
Det stämningsfulla mötet bevittnades av 25 bröder med bl a gästande bröder
från logen Belenos, SSkm Leif Andersson, ROÄ Hans Rosengen, Leif Alpsjö,
Matz Gerentz och Terje Hallin som hälsades särskilt varmt välkomna av ÄÄ.

Den planerade receptionen fick inhiberas på grund av recipiendens förhinder. Men denna smolk i glädjebägaren hindrade inte kvällens 29 församlade bröder att ha en angenäm samvaro efter ett väl genomfört möte i
Lunden, under ledning av tf ÄÄ Christian Aronsson. Vår nye broder Robert
Pfolz recipieras i stället hos vår moderloge Cynthus den 23 februari.
Tillsammans med hälsningar medförde besökande broder Sven Askengren
en vacker bukett rosor från logen Iris, för vilka tf ÄÄ tackade. Org Ulf
Erneborn lät ”Koppången” med Kalle Moraeus strömma ur högtalarna till
åhörarnas ohörbara förtjusning.

Bardating 15 mars
Tack vare förstärkning från moderlogen Cynthus uppgick bardaskaran till
22 bröder som samlades för angenäm samvaro. ”Mandom, mod och morske män” fanns förvisso, medan ”ungdomsvarm i bardalarm” kanske var
att ta i en smula.
Cynthusbröderna välkomnade oss till kommande SL-möte i Ulricehamn
och Org Ulf Erneborn lät oss, åtminstone andligen, virvla runt i Brahms
ungerska dans nr 5.
ÄÄ Lars Forsman klubbade igenom tingets dagordningspunkter på 35 minuter, varför det fanns gott om tid att dryfta tidens stora frågor såväl i baren
som under brödramåltiden, där för övrigt den gödda kalven blivit slaktad till
fromma för våra smaklökar.
Uno Axelsson

Våra nya bröder; Claes Enwall, Mikael Nilsson Götrich,
Jonas Ohlsson och Jan Thorelius

I efterlogen hälsades de nya bröderna välkomna av ÄÄ som gladdes åt att
logen ökat med 10 procent i ett slag. Han tackade även faddrarna och upplyste om det ansvar som tillkommer dem. OÄ Kari Aarnivaara höll talet
till de nya eubaterna och avslutade med ”Dikten till eubaten” av ROÄ Caj
Söderberg. Broder Claes Enwall framförde recipiendernas tack för det fina
och varma mottagandet. Avslutningsvis överlämnade ÄÄ recipiendpaketet
till de nya bröderna med rådet att studera innehållet nogsamt.
Kari A

81 Logen Dair, Stockholm
Onsdagen den 25 januari var det dags för firandet av Dairs åttonde årsdag med tillhörande stipendieutdelning. För att fira denna speciella dag
välkomnades gäster och bröder med lite bubbel. Logearbetet började med
Druidstämma där 2016 års bokslut godkändes.
Därpå följde Eubatmöte innan bröderna och
gäster samlades för att inta kvällens brödramåltid. Flera tal hölls under middagen och i anslutning till efterrätten presenterade vår MÄ
2016 års stipendium som delades ut till Elise
Lindqvist, ”Ängeln på Malmskillnadsgatan” för
hennes arbete med stadens utsatta kvinnor.
Elises berättelse efter hon mottagit stipendiet
var väldigt gripande och berörde oss alla starkt.
Den gemensamma känslan när bröder och
gäster drog sig hemåt var att stipendiaten var
Elise Lindqvist och
väldigt värdig och att vi har gjort ett bra val.
MÄ Michael Lindberg

Rött band på
Kapiteltriangeln
Ordensledningen beslutade
vid Äk 25-26 februari 2017
att hedersdruider skall bära
kapiteltriangel med rött band.



82 Logen Samain, Uppsala
Historisk möte med reception

ÄÄ Leif Cassinger håller välkomsttalet

Den 15 februari hölls ett
historiskt möte i logen då
ÄÄ Leif Cassinger värdigt
välkomnade Claes Enwall,
Mikael Nilsson Götrich, Jonas
Ohlsson och Jan Thorelius
som invigda bröder i DruidOrden och logen Samain.
Mötet var historiskt i den
bemärkelsen att de nya

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.

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
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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

Slipshållare

Livrem
Frackfluga

Ordensslips i siden, svart, blå o grå

Jeanslivrem

Allt finns hos
Din Skm!

Keps

Pikétröja
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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

druid-orden

druid-orden

Göran Lundgren
RSskr

Till minnet av
Broder
Sven Svensson

bäste Broder
Sven Svensson

med anledning av vårt besök
har vi överlämnat ett bidrag till

Druid-ordens
stipendiefond

med anledning av din högtidsdag har

Logen Ad Astra

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

överlämnat en penninggåva till

druid-ordens
stipendiefond
våra varma gratulationer
på din högtidsdag

Logen Belenos
ää

vila i frid

under riksstorlogens
överinseende

druid-orden

skr
ää

under riksstorlogens
överinseende

under riksstorlogens
överinseende

skr

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

Aktieägarna i
Druidlogernas
i Malmö Fastighets AB

Medlemmar i

Förenade Gamla Druid Ordens i Sverige
Understödsförening

Kallas härmed till
ordinarie bolagsstämma
måndagen den 15 maj kl 18.00
i Ordenshuset, Västergatan 3

kallas härmed till
ordinarie Föreningsstämma
onsdagen den 10 maj 2017 kl 18.30
i Ordenshuset
Västergatan 3, Malmö

Stadgeenliga ärenden
Styrelsen

På stämman behandlas
Förslag till ändring av stadgar
samt övriga stadgeenliga ärenden

Föredragningslista och årsredovisning
kan, från den 2 maj, avhämtas på Västergatan 3
Fastighetskontoret

Styrelsen
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VÄLKOMNA
I BRÖDRASKAPET

Logen Ad Astra,
Malmö

Eu 17 03 07
Fredrik Carlsson
Einar Hansens Esplanad 59,
211 17 Malmö
Bengt Englund
Styckjunkargatan 7, 212 33 Malmö
Håkan Larsen
Björnbärsgatan 35, 234 43 Lomma
Johan Vaernholt
Prästasvängen 10, 224 80 Lund

Logen Altair, Arvika

Eu 17 03 17
Bruno Kjellgren
Avelsbol Skogsbacken, 671 95 Klässbol

Logen Belenos,
Uppsala

Eu 17 02 06
Hans Persson
Gullvivevägen 5, 756 55 Uppsala
Roger Fredriksson
Mänstavägen 6 D, 748 40 Örbyhus

Logen Beltain,
Östhammar

Eu 17 02 27
Kenneth Pettersson
Ed 127, 742 92 Östhammar
Erik Högbom
Hjalmar Brantingsgatan 12 A,
753 27 Uppsala
Per Göransson
Trollgatan, 742 33 Östhammar
Niklas Ekström
Kvistagran 45, 742 91 Östhammar
Håkan Bodén
Raggarö 249,742 91 Östhammar
Lars Andersson
Forsbyvägen 32 N, 741 43 Knivsta

Logen Camulus,
Skövde

Eu 17 02 27
Mats Gustavsson
Stenhuggaregränd 1 B, 541 31 Skövde

Logen Capella,
Linköping

Eu 17 03 02
Björn Seborn
Karl Dahlgrensgatan 37, Linköping
Tomas Ireman
Åkersbergsgatan 12 A,
582 52 Linköping
Tomas Kindstedt
Ärenprisvägen 25, 585 64 Linghem
Martin Linnell
Abborrvägen 9, 587 29 Linköping

Logen Cynthus,
Ulricehamn

Eu 17 02 23
Niclas Walmborg
Storgatan 51, 523 30 Ulricehamn
Robert Åhman
Norra Strandgatan 1 A,
523 37 Ulricehamn

Logen Fingal,
Hörby

Eu 17 02 28
Thomas Johansson
Granlidsgatan 18, 242 33 Hörby
Tommy Andersson
Kvarngatan 5, 242 31 Hörby
Thor Thorsvad
Östraby 9067, 242 97 Hörby

Logen Iris,
Göteborg

Eu 17 02 22
Joel Celén
Jordhyttegatan 16 D,
414 73 Göteborg
Said Chahin
Juteskärsgatan 7,
421 59 Göteborg
Viktor Elmgren
Kullavägen 11 C, 432 67 Veddige
Emil Jonsson
Skanstorget 5 B, 411 22 Göteborg
Hjalte Strandén
Orustgatan 18 J, 414 74 Göteborg

Logen Excalibur,
Borås
Eu 17 02 23
Robert Pfolz
Svanvägen 8, 504 75 Borås

Logen Karlavagnen,
Sundsvall
Eu 17 03 25
Kristoffer Lahi
Storgatan 68 B, 852 30 Sundsvall
Jacob Rehnström
Storgatan 68 A, 852 30 Sundsvall
Görgen Nilsén
Juniskärsvägen 151 A,
862 91 Kvissleby
Jonas Söderberg
Lovägen 3 A, 862 32 Kvissleby
Jan Fegraeus
Falkenbergsvägen 51,
857 32 Sundsvall

Logen Minera Ferrorum,
Gällivare
Eu 17 03 14
Ove Lindblom
Banjostigen 8, 982 35 Gällivare
Lars Lundgren
Apelqvistvägen 24, 982 35 Gällivare
Per-Ander Perttu
Malmbergsvägen 1 C, 982 36 Gällivare

Logen Neptunus,
Linköping

Eu 17 02 07
Johan Bäckström
Garnvik 1, 589 65 Bestorp
Thomas Carlsson
Gustav Adolfsgatan 17 A,
582 20 Linköping
Lars Johansson
Bleckenstad Hasselbacken, 820
595 92 Mjölby

Logen Orion,
Umeå

Eu 17 01 27
Julius Rosén
Haggränd 4 A, 903 36 Umeå
Jan Wåger
Änga 3970, 821 95 Bollnäs
Jan-Erik Olsson
Lönnvägen 41, 820 21 Vallvik
Nils Wetterlind
Skepparegatan 14, 826 50 Söderhamn
Per-Johan Börjegren
Norra Slevgränd 163, 906 27 Umeå
Denny Arnlund
Torpvägen 7, 904 33 Umeå
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Logen Samain,
Uppsala

Eu 17 02 15
Jonas Ohlsson
Almqvistgatan 21, 754 30 Uppsala
Mikael Nilsson
Spetsvägen 10, 757 57 Uppsala
Claes Enwall
Melongatan 16, 165 63 Hässelby
Jan Thorelius
Ringgatan 4 C, 752 17 Uppsala

Logen Thesevs,
Linköping

Eu 17 01 31
Patrik Lodin
Gustav Adolfsgatan 24,
582 32 Linköping
Johan Axén
Hageby Mellangård 3,
585 62 Linghem
Mattias Bylfors
Tränggatan 10, 582 28 Linköping
Niklas Engholm
Östra Eldslösavägen 3, 595 53 Mjölby
Jhonas Fix
Gullbergsgatan 6, 582 46 Linköping
Claes Grönlund
Överstegatan 16 B, 582 12 Linköping

Logen Triton,
Norrköping

Eu 17 03 09
Joachim Andersson
Katrineholmsvägen 21, 616 31 Åby
Peter Carlsson
Nya Rådstugugatan 2,
602 25 Norrköping
Jonas Gustavsson
Kompassgatan 5, 61433

Logen Venus, Fränsta
Eu 17 04 02
Peter Säterberg
Grönborgsgatan 5, 852 37 Sundsvall

Logen Värend, Växjö
Eu 17 03 22
Linus Harrysson
Grönsångarvägen 21, 352 42 Växjö
Stefan Karlsson
Bondevägen 136, 352 53 Växjö

Logen Wales, Malmö
Eu 17 03 03
Krister Olsson
Berguvsgatan 9 F, 215 59 Malmö
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VI GRATULERAR

födelsedagarna i maj/juni
96 år 		

60 år		

94 år

60 år

Polaris, Åke Nordin, 9 maj

Manannán, Bengt Gustavsson, 6 maj
Capella, Lars Arvidsson, 7 maj
Dair, Stephan Andersson, 13 maj
Merkur, Kjell Lindqvist, 15 maj
Temenos, Per Jonsäll, 15 maj 		
Sefir, Michael Ulhagen, 15 maj 		
Camulus, Dag Eklund, 16 maj 		
Allbota, Ulf Ericsson, 18 maj 		
Cernunnos, Kent Åhström, 23 maj

Morvin, Sune Hellström, 19 jun

Alir, Thomas Jonsson, 2 jun
Temenos, Björn Mårtensson, 6 jun
Alir, Sven-Erik Olsson, 10 jun
Selene, Bengt Grip, 13 jun
Teutates, Ola Halvarsson, 23 jun
Cernunnos, Lennart Magnusson, 23 jun

92 år
Morvin, Folke Hedberg, 18 maj

85 år		
Merkur, Allan Lundmark, 24 maj
Henry Hurle,
Sven-Olov Andersson, 25 maj 		
Värend, Egon Andersson, 27 maj
Ossian, Thor Johansson, 27 maj

90 år
Lir, Kurt Jyllhed, 23 jun

85 år
Neptunus, Åke Isfalk, 3 jun
Thesevs, Lars Ankarman, 17 jun
Neptunus,
Lars-Olof Petersson, 21 jun
Merkur, Torsten Eriksson, 30 jun

50 år		

Nennius, Tony Meenan, 4 maj 		
Circius, Per Lindberg, 6 maj 		
Nennius, Gunnar Westermark, 4 maj Alir, Jan Wåger, 9 maj 		
Belisama, Owe Öberg, 18 maj 		
Allbota, Mikael Larsson Ek, 11 maj
Polstjärnan, Arnold Sundström, 20 maj Polaris, Anders Johansson, 19 maj
Guta, Leif Svensson, 29 maj
Merkur, Stefan Carlsson, 19 maj
Guta, Mikael Hanell, 21 maj 		
Temenos, Magnus Vanberg, 24 maj
Temenos, Axel Hartman, 3 maj
Fingal, Mikael Ingerby, 28 maj 		
Neptunus, Lars Hammarlund, 4 maj Arcturus, Roger Niemi, 29 maj 		
Orion, Gunnar Lindström, 4 maj
Alir, Esbjörn Söderberg, 30 maj
Taliesin, Bernt Enghardt, 14 maj
Orion, Patrik Jonsson, 31 maj
Argo, Jan-Erik Larsson, 15 maj 		
Arcturus, Stig Gustafsson, 15 maj
Ad Astra, Jan-Erik Wedin, 19 maj
Triton, Joachim Höög, 2 maj 		
Taranis, Jan-Olov Nilsson, 21 maj
Neptunus, Marcus Sandström, 4 maj
Cynthus, Görgen Rosell, 22 maj
Vasa, Johnny Persson, 10 maj 		
Wirdar, Knud Skalshöi-Hansen, 22 maj Merkur, Mattias Henriksson, 12 maj
Nemeton, Lennart Dalholm, 26 maj Stella Polaris, Frans Hellstrand, 13 maj
Wirdar, Bengt Johansson, 27 maj
Taliesin, David Westerberg, 23 maj
Argo, Alf Norman, 28 maj 		
Neptunus, Bo Sturehed, 29 maj
Capella, Horst Komarek, 30 maj
Värend, Eric Lif, 21 maj 		
Pallas, Anton Dahl, 31 maj

80 år		

75 år		

40 år		

30 år		

70 år		

Eos, Stig-Olof Hedblad, 2 maj 		
Idris, Peter Tengbrand, 2 maj 		
Amici, Sven Mårdh, 4 maj 		
Avalon, Stefan Spång, 5 maj 		
Alir, Erik Eriksson, 5 maj 		
Excalibur, Håkan Söderberg, 9 maj
Minera Ferrorum,
Benny Söderlund, 11 maj
Argo, Hanne Suokas, 13 maj 		
Hesperus, Thomas Persson, 14 maj
Värend, Ulf Upperud, 17 maj 		
Merkur, Gusten Granström, 17 maj
Belenos, Lars Strand, 17 maj 		
Belenos, Per-Åke Niska, 26 maj
Aquila, Valter Lindén, 27 maj 		
Doru, Rolf Dejemyr, 28 maj 		
Altair, Henrik Lindström, 29 maj

Vasa, Lars Persson, 4 jun
Derva, Jimmy Skoglund, 5 jun
Stella Polaris, Håkan Wallin, 7 jun
Polaris, Jörgen Rautio, 13 jun
Minera Ferrorum, Alf Moritz, 11 jun Capella, Staffan Sandberg, 16 jun
Polstjärnan, Esko Alt, 12 jun
Karlavagnen, Anders Wiklander, 20 jun
Vasa, Percy Kling, 13 jun
Karlavagnen, Lars Wiklander, 20 jun
Camulus, Leif Andersson, 19 jun
Stonehenge, Christian Åfeldt, 24 jun
Eos, Bert Olav Lundström, 27 jun

80 år

75 år

40 år

Nerthus, Claes Peterzén, 2 jun
Värend, Christian Hallberg, 14 jun
Halör, Lennart Blomgren, 4 jun
Merkur, Svante Vorrsjö, 7 jun
Polstjärnan,
Kjell-Gunnar Hedlund, 8 jun
Wirdar, Carl Johansson, 4 jun
Värend, Rüdiger Scheff, 11 jun
Allbota, Birger Johansson, 13 jun
Merkur, Karl-Erik Jonsson, 13 jun
Ad Astra, Lars Sjöstrand, 14 jun
Wirdar, Dieter Rost, 16 jun
Neptunus, Roger Rengenvik, 22 jun
Stella Polaris, Agne Andersson, 25 jun
Orion, Bertil Carlsson, 27 jun
Stonehenge, KajEve Welin, 28 jun
Nerthus, Jürgen Manske, 28 jun
Eos, Martin Granlund, 29 jun

30 år

70 år
Merkur, Kenneth Holmlund, 2 jun
Stella Polaris,
Thomas Ericsson, 3 jun
Carnac, Göran Svensson, 3 jun
Polstjärnan, Tommy Elfvén, 5 jun
Halör, Sven-Erik Berglund, 5 jun
Temenos, Stellan Widell, 9 jun
Ossian, Alf Nilsson, 13 jun
Mimer, Alf Berg, 15 jun
Argo, Kjell Mattsson, 20 jun
Carnac, Alf Månsson, 21 jun
Aquila, Björn Camén, 22 jun
Taliesin, Bengt Gustafson, 22 jun
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BRUSTNA LÄNKAR
Logen Altair, Arvika

K-br Bengt-Åke Aronsson
Invigd i Orden den 7 november 2007
Avliden den 2 februari 2017
9 medlemsår

Logen Eos, Arvika

OÄ-br Arne Olsson
Invigd i Orden den 15 mars 1991
Avliden den 8 januari 2017
25 medlemsår

Logen Carnac, Helsingborg Logen Eos, Arvika
OÄ-br Roland Klinkert
Invigd i Orden den 15 januari 1982
Avliden den 18 mars 2017
35 medlemsår

R-br Håkan Lindblom
Invigd i Orden den 24 februari 1984
Avliden den 31 januari 2017
32 medlemsår

Logen Stonehenge, Hässleholm
OÄ-br Gunnar Westdahl
Invigd i Orden den 7 december 1979
Avliden den 21 februari 2017
37 medlemsår

Logen Temenos, Edsbyn
K-br Henrik Berggren
Invigd i Orden den 24 oktober 1996
Avliden den 19 februari 2017
20 medlemsår

Logen Wirdar, Ljungby
OÄ-br Carl-Axel Johansson
Invigd i Orden den 29 oktober 1977
Avliden den 15 mars 2017
39 medlemsår

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.

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

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
KOMPLETT SORTIMENT AV HÖGTIDSKLÄDER.

JOUR
DYGNET
RUNT

Laandling AB (Endast kontor)
Väverigatan 2, 291 54 Kristianstad

Välkommen till
den Personliga Begravningsb

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
39
den Personliga Begravningsbyrån.

Maried

mail@d
www.da
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skall försändelsen återsändas med uppgift om den nya adressen till:
Druid-Ordens Kansli, Västergatan 3A, 211 21 Malmö

Glöm inte Din
anmälan* till
RIKSMÖTET!

* anmälan senast den 15 maj
40

