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Kansliets öppettider
Nya öppettider från 1 september
Tisdag
09:00 - 15:30
Torsdag
09:00 - 15:30
Lunchstängt 12:30 - 13:30
Beställningar skall via e-post, kansliet@druidorden.org, vara
Kansliet tillhanda 20 dagar innan materialet skall användas.

LOGEN AQUILAS JULLOGE
Torsdagen den 14 december 2017
17.30 Porten öppnas för möjlighet till samkväm
18.30 Eubatmöte
19.30 Luciatåg
20.00 Glögg, julbord
Klädsel: Mörk kostym
Pris: c:a 300 SEK + dryck

Rättelse Swish

Fel Swish-nummer har angetts i
Arbetsordningen 2017-18, samt i tidigare
nummer av Druidtidningen.
Eventuell inbetalning till det felaktiga
Swishnumret kommer att överföras till
korrekt konto. Det felaktigt angivna kontot
går till SL Folkungaland där SSkm lovat att ombesörja
korrekta överföringar.

ANMÄLAN via mail omegalotus@home.se alternativt
telefon / SMS +46 (0)70 5401940 SENAST TORSDAG 7
DECEMBER
Plats: Odd Fellow-byggnaden, Rosenbadsgatan 1, Karlstad.
Råd och hjälp vid behov av boende sundequist@gmail.
com , +46 (0)706002243.

Korrekt Swish-nummer för
Stipendiefonden är:

123 1627 421

Logen Aquila vill också påminna om:
Gradgivningslördag den 27 januari 2018 0900-1700 (D,
B och Eu)
Varmt välkomna!
Michael Wester, Lv

I stället för blommor
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

druid-orden
Logen Merkur

50 år

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

Göran Lundgren
RSskr

under riksstorlogens
överinseende

druid-orden
Till minnet av
Broder
Sven Svensson
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

vila i frid

under riksstorlogens
överinseende

druid-orden

druid-orden

bäste Broder
Sven Svensson

med anledning av vårt besök
har vi överlämnat ett bidrag till

Druid-ordens
stipendiefond

med anledning av din högtidsdag har

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

överlämnat en penninggåva till

druid-ordens
stipendiefond
våra varma gratulationer
på din högtidsdag

Logen Belenos
ää

skr

ää

skr

under riksstorlogens
överinseende

under riksstorlogens
överinseende
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I huvudet
på en redaktör
Om vår Orden
Detta nummer av vår tidning hoppas vi ska bli ett hjälpmedel för att räta ut de
frågetecknen som finns kring våra regalier, regler och traditioner. Anledningen är att
vi fått in många nya bröder under hösten. Och med vår egen hågkomst från den egna
receptionen kan det vara på sin plats att försöka ge lite förklaringar. En del av vår
verksamhet är hemlig, men mycket av den är det inte.
Vi hoppas att texterna kan bli en påminnelse även för våra ”gamla” bröder och en
möjlighet att fräscha upp minnet om våra traditioner, regler och regalier. Grundtanken
är att skapa ett nummer som även ska kunna väcka intresse för våra bröder och att
vara ett rekryteringshjälpmedel.
Innehållet kan i vissa delar kännas igen från tidigare nummer. Redaktionen har
medvetet kopierat delar av texterna som innehållsmässigt är aktuella och handlar om
Ordens organisation, verksamheter och mål. Vi behöver inte uppfinna hjulet en gång till.
Vi startar med en presentation av vår nya ordensledning, sedan en bild över Ordens
organisation. Under rubriken Ordens grader kan du läsa om våra olika regalier och
utmärkelsetecken och vad som krävs för att erhålla dessa. Vidare informerar vi om våra
tolv storloger, deras geografiska placering och vilka grundloger som de innehåller. Lite
om varför vi har en klädkod och när den gäller. Sist men inte minst några ord om
en av våra tre bärande principer - välgörenhet som många anser vara den viktigaste.
Under denna höst har det varit speciellt trevligt att följa medlemsutvecklingen på
vår hemsida och se den ständigt växande skaran av nya bröder. Detta mot bakgrunden
att de senaste åren varit kämpiga för en del av våra loger då brödraskaran av olika
anledningar minskat. En loge har tyvärr försvunnit och andra loger har blivit
reducerade i antal bröder. Nu ser det ut som om trenden brutits, men det är för tidigt
att ropa hej!
Det är bara att konstatera att inom vår organisation, som inom många andra,
skapas konflikter. Konflikter som kan skapa stor oreda med olika fraktioner och
grupperingar som resultat. När lugnet lagt sig så finns det oftast inga vinnare - alla
har mer eller mindre blivit förlorare. Olika uppfattningar behöver inte vara något
negativt utan det gäller att få igång ett konstruktivt samarbete där alla kan bli
vinnare. Det gäller att hålla en hälsosam insikt i vad som kan bli framtida problem.
Allt är inte svart eller vitt. De goda lösningarna finns oftast i den stora gråzonen där
också majoriteten finns.
Normalt sett har vi inga problem med rekryteringen, men vi tappar tyvärr många
bröder redan under deras första medlemsår. Anledningarna är många. En är att vi är
dåliga, att på ett korrekt sätt, berätta vad det kostar att vara med i Orden. Det är inte
enbart logeavgiften utan det är gradavgifter, maten och en del annat. Berättar man detta
på ett tidigt skede under informationen vet den potentielle brodern vad som väntar.
För att ligga på en jämn nivå över tiden så krävs att varje loge behöver rekryterar
minst 2-3 bröder/år, för att det inte ska bli minus. Till förfogande har logerna ett
mycket bra och effektivt verktyg - Ordens Rekryteringsmodell. De loger som använder
den har också visat på en mycket god medlemsutveckling. Ni som ännu inte testat
modellen - gör ett försök! Ni får säkerligen god support av storlogen. Vi hoppas även
att detta nummer ska göra lite nytta då det även kommer
att placeras i alla vår välkomstpaket.
Med dessa ord vill vi i redaktionen önska stort lycka
till med rekryteringen!
Göran Lindgren
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PS. I min egen loge har vi fått drag ”under
galoscherna”! Mycket beroende på att delar av
Ordens Rekryteringshjälp har använts. Nu finns det
drygt tio-talet eubater, barder och druider vid varje
logemöte - en glädjande syn. Detta underlättar
för vårt Förtroende utskott när de ska nominera
ämbetsmän för kommande perioder.
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ISSN: 1650-8815
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Ordenslednin

RSÄÄ
Anders Eriksson

Efter sommarens Riksmöte har nu den nyvalda Ordensledningen påbörjat sitt arbete
och det är på sin plats att vi nu lite närmare presenterar oss.
För egen del ligger min druidiska gärning relaterad till Skåne där jag tillhör logen Hesperus
i Storlogen Sydborgen. Jag gick med i Orden 1989 och började mina druidiska uppdrag
som aktiv i logens festlighetsutskott. Det var under en tid när restaurangverksamheten i
Druidborgen på Västergatan 3 i Malmö avvecklades och ersattes av ideellt arbetande bröder i
de fem logerna. En svettig tid men som skapade en stark sammanhållning mellan utskottets
bröder.
Jag blev tillfrågad om ämbetet som skrivare i logen vilket jag tackade ja till med glädje och
heder. Beskedet att uppdraget som skrivare kunde leda vidare till andra uppdrag tänkte jag
inte så mycket på då. Full fokus låg på skrivaruppdraget. Datorerna intåg var bara påbörjat
och skrivararbetet var då väldigt manuellt.
Efter de två åren som skrivare fick jag uppdraget som MÄ och därefter som ÄÄ. Att
tillsammans med sina medämbetsmän leda en grundloge är ett av de mest spännande
uppdrag en Ordensbroder kan ha i vår organisation. Det är utvecklande och dynamiskt. Efter
tiden som ÄÄ fick jag ansvaret att vara tj OÄ. Då detta uppdrag så småningom tog slut tänkte
jag ta det lite lugnt efter de ganska hektiska åren som grundlogeämbetsman.
Tiden för vila blev kort då jag fick erbjudandet av att ta över som tf SSkr då dåvarande
SSkr blivit utsedd som RSV. Tiden som SSkr blev således fem år och var väldigt lärorika och
intressanta men också arbetsamma. Jag fick efter dessa år den hedrande frågan att bli SÄÄ i
SL Sydborgen. Att delta i ett väl genomfört storlogemöte då ritualerna ”suttit som de ska” är
en härlig känsla.
Det var roliga år som dock enbart blev tre till antalet då jag en sen kväll i Halmstad blev
tillfrågad om uppdraget som RSMÄ. Det var efter viss betänketid och även med viss bävan
som jag tackade jag till detta uppdrag. Att arbeta i RSL är fantastiskt roligt, spännande och
intressant. Att som RSÄÄ få ansvaret att leda vår Orden år en stor glädje som också åtföljs av
en insikt om allvaret i uppdraget, att utveckla och stärka Svenska Druid-Orden.
Min privata sfär består av hustru Margareta och två barn Johanna och Albin. Vi är bosatta i
Staffanstorp utanför Lund/Malmö. Mitt dagliga arbete är som kriminalvårdschef med ansvar
för två öppna anstalter. I familjen tycker vi mycket om att resa vilket underlättas av närhet
till bro och storflygplats. Även om jag från början var inflyttad Göteborgare ser jag mig nu
som naturaliserad Skåning.
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RSMÄ
Mikael Stenman

Född 1960 i Byske i norra Västerbotten, far till fyra barn,
gift med Aurelie. Jur kand vid Uppsala Universitet. Yrkeslivet
inleddes som anställd vid olika domstolar samt bank. Därefter
i egen verksamhet. Arbetar idag som advokat med affärsjuridik
och brottmål blandat. Det är inte rätt att begå fel men när
så skett kan man få hjälp av mig. Jag har under lång tid
varit aktiv och utfört varierande uppdrag i olika föreningar.
Fackliga föreningar, idrottsföreningar, studentikosa
föreningar, Lions, Rotary men även föreningar med inriktning
mot jakt och fiske. Jag har idag avgränsat min tid till två
större uppdrag varav det andra är som ordf i Byskeälvens
FVO Västerbottensdelen.
Min grundloge är Circius i Lycksele som jag varit medlem i
sedan 1998. Jag har inom Druid-Orden bl.a. haft uppdrag som
ÄÄ och SÄÄ.
Varför Druid-Orden? Jag fick frågan som nyinflyttad i
Lycksele om jag ville vara med när jag frågat en broder om
ringens betydelse. Jag tackade ja för att få tillfälle att lära
känna andra på orten än de jag träffade i yrket. Lite insåg jag
då att jag därmed påbörjade en resa med ett umgänge över
åldersgränserna som tillsammans med gamla visdomsord
skulle ge tillfälle till bättre självinsikt och förståelse för
medmänniskor. Det rituella arbetet som skapar en trygghet
och inte minst förenande rutiner i umgänget. Allt detta
tillsammans vill jag påstå ökar livskvaliteten. Jag har i mitt
arbete rest en del och förstod tidigt att Druid-Orden ger
möjlighet att besöka loger på andra orter. Jag har då blivit
mycket väl mottagen många gånger i bl.a. Göteborg och logen
Iris men även på så avlägsna platser som Grebbestad av logen
Sefir. Dessa besök och andra jag fått tillfälle att göra inom
Druid-Orden har givit oerhört mycket tillbaka och jag vågar
påstå att jag fått vänner för livet.
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RSSkm
Ulf Högberg

Född 1944 i augusti och tillbringade min ungdomstid i Lerum utanför
Göteborg. Flyttade till Karlstad 1981 och gick med i Druid-Orden 1984 i
logen Aquila. Mitt yrkesverksamma liv har jag tillbringat inom ventilationsbranchen, först som konstruktör senare som entreprenör, och har därför sett
båda sidorna av myntet.
Sedan ca 30 år är jag sambo med Gunilla och vi har tillsammans 4 barn, 2
vardera, samtliga utflugna samt några barnbarn.
Att jag har blivit ämbetsman i Svenska-Orden är en slump och har inte varit
något planerat, blir man tillfrågad så finns det nästa bara ett svar, ja, du får bara
frågan en gång. Jag har med glädje åtagit mig de uppdrag som jag har haft, i
logen Aquila Skr, MÄ, ÄÄ och tjOÄ i SL Vänerland SSkr, SÄÄ och SOÄ, idag bekläder
jag ämbetet som RSSkr efter att ha avverkat en period som RSM. Att träffa alla
Bröder runt vårt land är en stor förmån. Till min stora glädje har min son Johan
blivit en Broder i logen Iris i Göteborg och där påbörjat en ämbetsmannabana.
Jag brukar svara de som frågar varför jag är med i Druid-Orden,
möjligheten att träffa människor som Du annars aldrig annars hade mött är
en stor tillgång och berikar Dig som människa. Idag har jag vänner från norr
till söder i Sverige samt i Finland, Norge och Danmark. Att efter en stressad
dag få sätta sig i Lundens lugn och tänka efter är också en förmån som Du
får i Orden.

Föddes 1952 i Kolsva, Västmanland. Gift, har två barn, ett av varje. Flyttade till
Köping nå´n gång i tidigt 70-tal och bodde där till dess familjen flyttade till
Hälsingland och Söderhamn 1988.
Pensionerade mig vid 62,5 år, har sedan dess några konsultuppdrag
och styrelseuppdrag med inriktning på verksamhets- och ledarutveckling.
Föregående dryga 20 år har jag varit VD inom företagshälsovård och
reklambyrå och har dessutom haft ett antal styrelseuppdrag i olika branscher.
Marknad och ekonomi går som en röd tråd genom hela mitt yrkesliv.
På fritiden har jag tidvis fått ganska mycket frisk luft; seglat Folkbåt, varit
dykinstruktör, sjungit i kör, åkt skidor på vintern, löptränat på sommaren
(17 midnattslopp), ryttare, vespa- och mc-ägare, fjällstugebyggare, aktiv
munskänk och sedan 3 år tillbaka försöker jag att komma underfund med
hemligheten bakom golf.
Druid-Orden kom jag i kontakt med på allvar i och med att jag recipierade
i Logen Alir 1994, då hade en av mina faddrar bearbetat mig i ungefär 4 år.
Trägen vinner…
Jag har haft ämbetsuppdrag i Logen Alir och i SL Järnbäraland. Då jag fick
en förfrågan att bli RSSkm tvekade jag inte länge. Ett hedrande uppdrag som
innebär stort ansvar för ordens ekonomi och utveckling. Ett utmärkt sätt att
betala tillbaka litegrann för alla de fina upplevelser jag fått genom åren såväl
i lunden som utanför.

RSM | RSV | RSBibl | RSOÄ
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RSM
Ulf Tengbrand

Har arbetet som officer under hela min yrkesverksamma tid och börjad vid Södermanlands
Regemente, P 10, 1972. Grundutbildad på strv 101/102 så en riktig pansarofficer som ofta fick
höra att vi verkade efter mottot ”fort och fel” men för det mesta blev det rätt och bra.
Jobbade efter truppåren på förband, skolor och staber på många platser runt om i landet.
Bland annat som lärare på Militärhögskolan i Stockholm, på Informationsavdelningen på
dåvarande Arméstaben, som personalchef vid Armécentrum i Enköping och som chef för
Arméns Idrottscentrum på Karlberg i Stockholm.
Avslutade med att vara Stabschef på P 10 åren 2002-2005 och efter nedläggningsbeslutet
hösten 2004 fick jag uppgiften att avveckla regementet från sommaren 2005. Blev två år med
avvecklingsarbete som inte är så trevligt i alla lägen. Kom ytterligare nedläggningsbeslut
under tiden så fick även avveckla Milostaben i Strängnäs och ett militär fastighetskontor som
fanns i Strängnäs.
Som ni förstår så var det ingen som ”ville ha en” efter detta så det passade bra att ”gå i
pension” 2007. Startade då UTE Konsult som inte bedriver friluftsaktiviteter utan arbetar inom
följande områden: säkerhet, ledarskap, marknadsföring, golfevent och speaker/konferencier.
Mitt valspråk har under alla år varit – Semper Passus Ante – Alltid steget före – och det
försöker jag fortfarande jobba efter!
Familjen består av hustru Kerstin som är speciallärare och två barn och två barnbarn.
Fritiden består av att umgås med familjen, ta hand om hus och hem, Ordensliv och fysisk
träning. I ungdomsåren lagsporter som handboll, fotboll och bandy men därefter individuella
sporter som orientering, skidor på både längden och tvären och cykling. På ”äldre” dar har det
även blivit att fuska med lite golf.
Blev medlem i Orden för 30 år sedan och det var svärfar som tog med mig. Det har jag
aldrig ångrat utan det har varit 30 fina år med många nya bekantskaper som jag aldrig hade
haft möjlighet att få om jag inte varit med i Druid-Orden. De första åren blev det ofta så att
jag smet från efterlogen då det var fullt upp med familj och jobb men det har blivit bättring
på detta genom åren. Fick efter några år frågan om att bli M och tackade givetvis ja då jag
tyckte det var en spännande befattning. Blev fyra år som M, därefter MÄ och ÄÄ och 2002 fick
jag frågan om att bli SM.
Vilket erbjudande och tackade givetvis ja och där blev jag ”fast” i 12 år för att sedan bli SOÄ.
Fick ytterligare ett ”toppenerbjudande” förra året då RSOÄ Björn Cederberg ringde och
erbjöd ämbetet RSM. Vilket erbjudande och det kunde jag inte som sann Druid tacka nej till.
Det som ligger mig varmt om hjärtat är mötet med bröder, stunden i Lunden med det
rituella arbetet och välgörenhet.
Kan väl avslöja att Riddarnamnet bl a kommer från Biskop Thomas frihetsvisa ”Frihet är
det bästa ting som sökas kan all världen kring.
Texten är troligen från 1439 av biskop Thomas Simonsson i Strängnäs. Visan ingår i ett
krönikespel om Engelbrekt Engelbrektson och Karl Knutsson inför kungavalet 1440.
Ser fram mot att möta er Bröder!
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RSV
Lars Grefmar

Född 1944 i Herrljunga, men Malmöbo sedan blöjåldern.
Efter realexamen, befälsutbildning och ett par FNbataljoner, blev det 43 år i mediabranschen: Kvällsposten,
Sydsvenskan-koncernen, Sydsvenskan Tryck/Bold Printing,
Jimek International/Baldwin. De senare åren, fram till
pensioneringen 2009, med projektledning samt med miljöoch säkerhetsfrågor för Sydsvenskan och Bonnier AB.
Parallellt under 70-talet fackligt aktiv i och för HTF-PTK-TCO
lokalt, regionalt och centralt.
Som sportintresserad provade jag i yngre dar lite av varje,
allt från fotboll, bordtennis, volleyboll och fri idrott till
fallskärmshoppning, men utan större framgångar. Det blev
i stället ledaruppgifter och styrelseuppdrag under femtio år.
Numera i seniorföreningar. Annars är det självfallet Malmö
FF som är favoritlaget, allt sedan jag såg första matchen
liggande bakom målet den 1 maj 1955.
Firade i höstas 50:e bröllopsdagen med min älskade Margareta.
Vi ägnar oss gärna åt resor, som ju berikar livet. I många år på
våra motorcyklar, men som efter reumatism respektive gulafläcken-operation tyvärr fått säljas. Hundpromenader och
teaterbesök tillhör också favoritaktiviteter, förutom vänkretsen.
Dessutom har vi turen att ha våra båda döttrar och barnbarn
på cykelavstånd.
Jag har onekligen haft - och har fortfarande - ett
priviligierat liv. Inte minst tack vare mitt 30-åriga druidiska
medlemskap i Ad Astra (tack Göran Lindgren!), som ger
avkoppling, utveckling och inte minst nya vänner från norr
till söder. Men det förpliktigar också. Jag försöker vara ett
broderligt föredöme och ett stöd för yngre bröder. Och som
RSV även bidra med god brödravård genom att sköta min
primäruppgift som rekvisitansvarig. Allt efter bästa förmåga
och med glatt humör och öppet sinne.
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RSBibl
René Lindelöf

RSOÄ
Dag Wikman

Först vill jag tacka för förtroendet att ha blivit vald till RSBibl de kommande fyra
åren, tack. Det skall bli intressant och utmanande att ingå i Ordensledningen
och jag skall försöka axla uppgiften så gott jag kan.
1953 föddes jag på Trelleborgs BB och bor fortfarande kvar i Sveriges
sydligaste stad, jag har jobbat 40 år inom akutsjukvård, de första 25 åren
inom intensivvård som sedermera blev omdöpt till övervakningsavdelning
och där stannade jag tills jag gick i pension vid 61 års ålder.
Jag är gift med Elisabet har två söner och fem barnbarn.
Fritidsintresse är allt som kan skapas med händer från att ha byggt ett
elektroniskt styrsystem till modelljärnväg, enligt amerikansk tidskrift, till att
ha byggt ett 170 kvm stenhus för hand jag har också renoverat bilar med
ganska avancerade motor renoveringar och byggt två modellånglok som
fungerar som riktiga. Det ena har jag som sköldemärke på min Riddarkedja
och mitt riddar namn är Riddaren av Skapandet.
Druidvillan i Trelleborg har fått avseende förbättringar som utgrävning
av källare (70 kvm), tillbyggnad av restaurang kök, utbyggnad av lunden, ny
entré med magnifik yttertrappa och handikapp anpassning med ny toalett
och hiss upp till andra våningen och i detta har jag varit initiativ tagare
och arbetskraft. Kassör i vårt fastighetsbolag har jag varit i drygt 23 år. Fyra
intressanta år blev det i Understödsföreningen, jag fick tyvärr avgå då jag blev
invald i Ordensledningen (jävig).
Mina ambitioner är att, tillsammans med övriga i Ordensledningen, få
Druid-Orden att blomstra. Jag tror att Ordnar har en ljusare tid att se fram
emot då många yngre män och kvinnor är trötta på ”flumsamhället” och vill
ha ordning och reda med regler och etikett.
Att vara Druidbroder blir en livsstil och det finns många ute i vårt samhälle
som hade mått bra av att vara Druid men de vet tyvärr inte om det.

Född och uppvuxen i en liten by nordöst om Piteå, Håkansö.
Bor sedan 2013 i lägenhet som är belägen i centrala Piteå, med 5 minuters
promenad till Merkurgården, tillsammans med min hustru sedan 48 år, AnnaGreta. Våra 2 döttrar bor med sina familjer inom Piteå Kommun.
Jag har arbetat hela mitt liv inom en processindustri, pappersindustrin som
f n heter SmurfitKappa Kraftliner, Europas största kraftlinerbruk, med olika
arbetsuppgifter och avslutade min yrkesbana som inköpschef 1986 – 2006.
Stora delar av min fritid har dominerats av ett stort allmänt idrottsintresse
med fotboll som den klart dominerande idrotten. Som spelare, domare,
domarutbildare och ledare på lokal, regional och riksnivå. Med uppdrag i
styrelser, kommittéer och nämnder. Det blev 51 år i idrottens tjänst.
Den aktiva delen av idrottandet har de senaste 17 åren bytt fokus. Min
hustru och jag tillbringar, med nöje, flera dagar varje sommar på golfbanan.
Två av mina dåvarande arbetskamrater introducerade mej som faddrar
i druidorden 1986 och jag kände omedelbart att detta passar mej bra. Jag
får mina behov tillgodosedda på ett alldeles utmärkt sätt. Mötet mellan
människor tillhör livets kryddor.
Mitt intresse för föreningsverksamhet fortsätter i mitt engagemang
inom Druid-Orden.
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En stadig pyramid i
gammalt genuint ekvirke
fastlagt mönster. Varje grundloge har sina traditioner och sin historia som
framför allt märks i brödramåltiden i efterlogen, det sammanhållande kittet
är ritualens genomförande som är likformigt i alla loger.
Varje ÄdelÄrk har en oinskränkt makt - samt ett ansvar - att leda och
styra sin loge, bara i ekonomiska frågor måste han underordna dessa
druidstämmans beslut. Men ingen klok ÄÄ arbetar diktatoriskt, han
samarbetar med sina ämbetsmän och samma gäller för SÄÄ och RSÄÄ.
Samverkan och samarbete är viktiga inslag för en god utveckling av det
druidiska arbetet inom vår Orden.
Ordensledningens arbete består i ett sammanhållande formalistiskt
system sträva efter likformighet i tolkningar av det rituella arbetet. Vart
fjärde år hålls ett Riksmöte vilket är vår Ordens högsta beslutande organ.
Till detta möte kallas representanter för grund- och storloger. På riksmötet
redovisas det ekonomiska läget och budget för nästkommande 4-årsperiod
fastställs. Riksmötet behandlar motioner, förslag till förändringar och anger
färdriktningen i det löpande druidiska arbetet.

Vår Ordens grundare Henry Hurle insåg 1781 säkerligen aldrig vilket
organisatoriskt problem han skapade med sitt förslag att bilda en
druidorden. Men inom kort sökte olika grundloger kontakt med varandra
och sedan var det kört. Det krävdes en omfattande organisation för att få det
hela att fungera.
I Sverige är vår Orden organiserad med Ordenschefen, Riks Stor Ädel
Ärk, i toppen omgiven av sina medämbetsmän och tillsammans bildar de
Ordensledningen. Längst ner i stammen finns den enskilde brodern som
tillhör sin grundloge där han börjar sin druidiska vandring. Mittemellan
dessa ytterligheter finns så de 12 storlogerna, ett slags kringresande sällskap
utan fast uppehållsort och helt beroende av den besökta grundlogens
gästfrihet. Den här svenska modellen är den klassiska och välkända och
består av lokala, regionala och riksomfattande enheter. Uppe i toppen finns
också ett litet speciellt utskott, Riks Old Ärk-graden, vars uppgift är att vårda
druidismens traditioner och uppmärksamt följa forskning kring druidismen.
ROÄ-graden beslutar själv om kallande till reception.
Det viktiga ordensarbetet genomföres i ett sjuttiotal grundloger, det är
här som det egentliga ordensarbetet utförs i form av rituella möten enligt ett

Henrik Enander/Kari Aarnivaara

8

Svensk Druid-Tidning

Nr 7 november 2017

Ordens grader och utmärkelsetecken
Text Caj Söderberg. Källa ”Ordenslagen”

Veteran- och Jubelveterantecken

Många är vi som under de första åren i Orden undrat över alla
dessa regalier samt utmärkelser som blänker på frackbrösten på
äldre ordensbröder.

Svenska Druid-Ordens Veterantecken kan tilldelas
broder, som tillhört Orden under 25 år. Svenska
Druid-Ordens Jubelveterantecken kan tilldelas
broder, som tillhört Orden under 50 år.

Utmärkelsetecknen är från Orden ett bevis på att enskild broders olika
engagemang, arbete och närvaro uppmärksammas och uppskattas.

Faddertecken

Graduppflyttning

Är man första fadder till minst fem bröder som
upphöjts i Druidgraden erhåller man faddertecknet i form av en nål med
en druidstjärna i ett V. Detta tecken finns också i rent guld som man själv
får bekosta.

Grundlogegrader
Eubat Bard Druid
Efter att man rekommenderats till Orden
av sina faddrar och sedan valts in i logen så
recipierar man i Eubatgraden. Då får man lära
sig ett antal saker som man sedan ska minnas
i det fortsatta logearbetet. Har man varit
närvarande minst åtta gånger välkomnas man
efter ett år i Bardgraden. Efter ytterligare ett år
upphöjs man i Druidgraden. Vid varje gradgivning får man lärdom om nya
saker som hålls hemliga för bröder av lägre grader.
När man har nått till druidgraden har man rätt att ta del av logens
ekonomi och arbete. Man då också väljas till ämbeten i logen.
Kapitel Ring Old ärk
Storlogegrader
Därefter finns det ytterligare tre grader,
Kapitelgraden, Ringgraden och Old
Ärkgraden. Dessa grader får man på
Storlogemöten som arrangeras en eller två
gånger per år. Dessa grader kallas därför
Storlogegrader. Då kan man också delta i
Storlogemöten i respektive grad.

Närvarotecken

Man får som bevis för trogen närvaro en nål med ett C, CC, CCC, osv, för varje
hundratal möten man bevistar.

Ordens Stjärntecken

Svenska Druid-Ordens Stjärntecken kan tilldelas broder, som
tillhört Orden i minst femton år och;
a) som varit ämbetsman eller därmed likställd i minst tre
ämbetsperioder eller
b) som varit ämbetsmans handbard i minst sex ämbetsperioder eller
c) som i minst sex ämbetsperioder aktivt medverkat i utskott och
kommittéer eller
d) som på ett alldeles speciellt sätt gjort stora insatser för Orden, t ex till
bröders trivsel och välbefinnande.
Stjärntecknet kan även tilldelas broder som under tjugo år besökt de flesta
av den egna logens sammankomster eller gjort motsvarande antal besök i
andra loger inom Orden.

Riks Old Ärk-graden

Riks Old Ärk
Orden har en särskild äresgrad, Riks Old Ärk-graden. Dess
uppgift är att vårda druidismens traditioner, att uppmärksamt
följa forskning beträffande druidismen och i övrigt på alla sätt,
mot bakgrund av det nämnda, verka till Ordens fromma och i
dylika hänseenden bistå Ordensrådet.
Om förutsättningarna för kallande till reception i graden
beslutar ROÄ-graden själv, dock skall innehavare av Svenska Druid-Ordens
Hederstecken samt medlem av Ordensrådet såsom självskriven kallas till
reception i graden. Har man recipierat i Riks Old Ärk-graden har man
också blivit dubbad som riddare. Man får själv föreslå sitt riddarnamn som
gärna ska vara kopplat till ens intresse, yrke, geografisk tillhörighet mm.
Riddarnamnet med tillhörande symbol finns sedan som sköldemärke i den
personliga Riks Old Ärk-kedjan.

Ordens Förtjänsttecken

Förtjänsttecknet kan tilldelas broder som tillhört Orden i minst
tjugo år och innehar Druid-Ordens Stjärntecken och
a) som varit medlem i Ordensrådet i en period, eller
b) som varit storlogeämbetsman i två perioder, eller
c) som varit grundlogeämbetsman i tio perioder, eller
d) som under en lång följd av år utfört ett framgångsrikt
druidiskt arbete.

Ordens Hederstecken

Hederstecknet tilldelas därav förtjänta bröder
av Riksmötet.
Förtjänt att erhålla Hederstecknet är den broder,
som på ett alldeles utomordentligt sätt, under en
lång följd av år aktivt arbetat inom Orden och
därunder effektivt bidragit till förverkligandet av
Ordens ideella mål samt städse för Ordens yngre
bröder varit ett i allo gott föredöme, och som innehar lägst OÄ-graden och
Svenska Druid-Ordens veterantecken.
Hederstecknet medför enligt särskilt fastställt och utfärdat diplom, rätt till
befrielser för avgifter till Druid-Orden. Hederstecknet utdelas vid ordinarie
Riksmöte. Antalet är begränsat till sex varje riksmötesperiod.

Exregalie

Grundloge, Storloge respektive Riksstorlogen skall till ämbetsman lämna
exregalie, utvisande det ämbete denne innehaft.
ÄÄ
MÄ
Skr
Skm
Iv
Storloge

Yv

M

Lv

Ark

Org

Glöm inte
Stipendiefonden

Rikstorloge

Bg 782-1911, märk
talongen: Stipendiefonden
Swish 123 1627 421
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Arbetet i Storlogerna
Vad är då en storloge?

För att administrera de sjuttiotal grundloger som
finns i Sverige har man idag 12 Storloger som en
mellanhand till Riksstorlogen (RSL). Varje Storloge
omsluter ett antal Grundloger (4 - 9). Storlogerna
har följande namn från söder till norr:
Sydborgen, Sunnanland, Sydvästanland,
Östanland, Västanland, Vänerland, Folkungaland,
Bardaland, Järnbäraland, Boreland, Birkeneland
och Nordanland.
Följande ämbetsmän ingår i Storlogens styrelse:
SÄÄ, SMÄ, SSkr, SSkm, SM, SV och som RSL
förtroendeman tjänstgör SOÄ. Man kan även utse
SOrg och SL-Äm Ersättare.

Vilka uppgifter har en SL?

De uppgifter som i första hand ligger
på SL är följande: Att installera GL‑Äm
(Grundlogeämbetsmän), att leda
utbildningskonferenser för dessa GL-Äm, att
arrangera SL-möten där reception i SL-graderna
sker, att utdela utmärkelsetecken till bröder vid
högtidsmöten i GL.
För att planera dessa uppgifter kallar SÄÄ varje
år till ett par SL-ÄK (Ämbetsmannakonferenser).
Vid dessa ÄK deltar samtliga SL-Äm, men ofta
inbjuds även RSL-Äm och ROÄ:r som har nära
anknytning till Storlogen. GL har då inkommit

text Ove Finnhult, Östanland

med förslag på bröder som bör komma ifråga
för erhållande av Storlogegrad eller för att bli
tilldelade Stjärntecken eller Veterantecken. ÄK
granskar dessa ansökningar och godkänner dem
som uppfyller nödvändiga krav. Man utvärderar
föregående SLmöte och planerar det kommande.
Platsen för SL-mötet brukar alternera mellan GL:a
inom SL-området.

ämbetsmän. Det är en rituell procedur som tar
mer än en timme i anspråk.
Många är de ämbetsmän som med bävan ser
fram emot att hos SMÄ eftersäga de förpliktelser
som åläggs dem.

Utbildningskonferenser

Vid tre olika möten sker reception i OldÄrkgraden,
Ringgraden och Kapitelgraden. Högtidsdräkt
är givetvis anbefalld. SL-mötet avslutas med en
brödramåltid för samtliga närvarande bröder.
SL-möten är ett utmärkt tillfälle att lära känna
bröder från övriga loger. Vid lunchen, i väntan
på den egna receptionen och vid brödramåltiden
får man många tillfällen att tala om gemensamma intressen och diskutera intressanta
frågeställningar. I Nordanland, där avstånden är
långa arrangerar man SL-mötena under två dagar
med övernattning. Lördagsaftonen arrangeras då en
bankett där damerna är inbjudna.

I de flesta SL kallas samtliga GL-Äm, TjOÄ, Lv,
Org och Ark från varje GL till en utbildningsdag.
Programmet för denna dag brukar vara upplagda
enligt följande: Först genomför GL-Äm eller SL-Äm
en instruktionsloge d.v.s. den rituella delen av
exempelvis ett Eu-möte.
Man tar bland de församlade upp en
diskussion hur en ”perfekt” genomförd ritual
bör se ut. Ibland har man ”planterat” in vissa
fel för att lättare starta diskussionen. Andra
programpunkter kan vara information om
aktuella ting inom SL och RSL och givetvis
gruppvisa sammanträden med ÄÄ, MÄ, Skr etc. för
dryftande av gemensamma ärenden. Här skapas
de bästa förutsättningar för samarbete mellan SLÄm och resp. GL-Äm inom SL-området.

Installation i Grundlogerna

När sker teckenutdelning i GL?

Vad försiggår vid ett SL-möte?

GL-Äm väljs som bekant för en tid av två
år. Vartannat år kommer tre SL-Äm vid ett
högtidsmöte att formellt installera dessa

Efter en eubatreception i GL brukar ibland trenne
SL-Äm inträda för att utdela Veteran- och/eller
Stjärntecken.

Emblemen för våra tolv Storloger

36
48
52
65
70

Iris
Lir
Sefir
Belisama
Manannán

18
56
63
66
79
80

Cynthus
Camulus
Aquila
Taliesin
Excalibur
Altair

8
19
26
78

Wirdar
Stonehenge
Teutates
Avalon

1
3
7
21
37

Ad Astra
Mimer
Vasa
Wales
Hesperus

2
4
20
29
50
58
61
68

Stella Polaris
Amici
Carnac
Fingal
Nemeton
Selene
Halör
Cernunnos

14
25
31
32
34
41
62

Morvin
Nennius
Merkur
Arcturus
Polaris
Taranis
Minera Ferrorum

23
46
47
51
60
64
74
76
81
82

Henry Hurle
Belenos
Doru
Guta
Arosia
Idris
Beltain
Kronos
Dair
Samain

24
42
43
45
57

Temenos
Ogmion
Grannos
Borvo
Alir

27
53
54
55
71
72
75

Neptunus
Triton
Nerevs
Thesevs
Pallas
Nerthus
Capella

13
22
38
39
40

Polstjärnan
Derva
Karlavagnen
Argo
Venus

30
44
59
69

Orion
Circius
Eos
Rigel

9
8
73
77

Merlin
Ossian
Värend
Allbota
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Att visa respekt genom sin klädsel
Text Caj Söderberg

Vår fantastiska Helena Ribbing har lämnat oss
i stor saknad och sorg. Hon var ett föredöme
när det gäller att pedagogiskt lära oss vett och
etikett på ett humoristiskt men stringent sätt.
Hon menade att när man klär sig korrekt
till varje tillfälle visar man respekt för sin
omgivning eller sina värdar eller arrangörer.
Om man inte gör det så uppfattas man som
nonchalant, okunnig eller allmänt ohyfsad.
Vi vet alla att vi inom Druid-Orden fastslagit två
klädkoder. Mörk kostym (mörk kostym är svart,
mörkgrå eller mörkblå, inte mörkbrun), vit skjorta
och diskret slips. Svarta strumpor och skor. Vid
högtider eller banketter klär vi oss i frack med svart alternativt, när damer är
närvarande, vit väst, uniform eller annan högtidsdräkt (folkdräkt). Att vi alla
bär enhetlig mörk kostym vid våra logemöten stärker samhörighetskänslan
och gemenskapen i logen utan påverkan av modetrender.
Allt detta fick vi som eubater förklarat för oss och det informerar vi om i
logerna för nya presumtiva bröder före varje eubatreception.
Hur förklarar vi då för våra nya bröder när ”äldre” bröder t o m Old-Ärkar
kommer till logemöten utan slips, kulört skjorta, gabardinbyxor, bruna
mockaskor med vit sulkant o s v? Inte en och samma broder, men ändå. Jag
vet att det inte är av okunskap. Om det är tanklöshet, nonchalans eller rent av
protest, kan inte jag avgöra men det ger väldigt fel signaler. Jag anser att man
då inte visar respekt vare sig till Orden eller till sina bröder. Risken är också att
det lätt sprider sig bland bröderna när man slarvar med klädseln och att ”det
inte är så noga”.
När man väl har de rätta plaggen på sin lekamen skall de också bäras på
ett korrekt sätt.
Det gäller inte minst fracken. Man ska se någon centimeter av
skjortmanschetten på handloven, västen ska synas några centimeter under
frackkanten och västen ska i sin tur dölja byxlinningen. Skjortan ska inte synas
i midjan. Byxorna justeras med hängslen så att de ligger mot skorna (Övre
kanten av klacken) osv. Fungerar inte detta så är det fel storlek på plaggen.

Korrekt

placering av

Hedersdruid
Ordens Jubelveteran
Ordens Förtjänsttecken
Ordens Veteran
Ordens Stjärntecken

Ex regalier
RSL - rött
SL - blått
GL - grönt

• Förtjänsttecken
• Trohetstecken
• Ex-regalie

Alla utmärkelsetecken bäres till högtidsdräkt
vid Druid-Ordens sammankomster
och banketter. Endast en exregalie för varje
nivå (grundloge, storloge, rikstorlogen)
får bäras. Detsamma gäller för
förtjänst- och trohetstecken.
Mer information på Ordenscirkulär 317!
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Välgörenhet

en devis att leva upp till

Allt sedan vår Orden grundades 1781 har välgörenhet varit en
central tanke i verksamheten. Från början var allt koncentrerat
till begravningshjälp och stöd för efterlevande änkor, då
det sociala skyddsnätet i det engelska samhället var mycket
otillfredsställande. Sedan dess har mycket förändringar skett,
men en sak kvarstår; det totala behovet av generositet och
välgörenhet har inte blivit mindre.

Foto Bernth Johansson

Denna artikel ska försöka ge en inblick i hur arbetet med välgörenhet
bedrivs i våra grundloger i dag och vilka insatser man har gjort ett antal
år tillbaka i tiden. Först ska vi konstatera att välgörenhet kan bedrivas via
tjänster, arbetsinsatser som utmynnar i resultat som kan mätas i pengar,
men också direkt via insamlade penningbidrag.

Stadsmissionen, Tjejjouren, Härbärget för hemlösa, Unga Forum (som
hjälper socialt mest utsatta barn och unga). Missing People, Sagahemmet
(som hjälper människor med missbruksproblem), Linas Livsglädje Fond
(som gör insatser för att glädja svårt cancersjuka barn), Sjöräddningssällskapet, Elise Lindqvist, ”Ängeln på Malmskillnadsgatan” (för hennes
arbete med utsatta kvinnor), m fl.

Exempel på välgörenhet är bl a hur man insamlat möbler, kläder, leksaker
m.m. och skickat till behövande. Ett annat exempel är när man tömde ett
helt sjukhus och skickade utrustning dit där behovet fanns för tillfället. Det
gäller att vara vaken för var de akuta behoven är störst och koncentrera
arbetet därefter.

Andra projekt som grundlogerna ger bidrag till är exempelvis fadderbarn
i Senegal, Indien och Ghana, Sjukhusclowner, skolprojekt i östra Afrika,
gosedjur till ambulansverksamhet, kultur- musikstipendier m.m.
Ordens Stipendiefond är en stor mottagare av gåvor från givmilda bröder.
Under flera år har vi propagerat för de alternativ som kan få fonden att växa.
Uppvaktningar kan ges i form av gåvobevis för skänkta pengar till fonden.
Ett tackbrev från fonden kan ge mottagaren dubbel glädje; kvittot på att man
är ihågkommen på sin bemärkelsedag och känslan av att man själv varit
med i välgörenheten indirekt!

Av naturliga skäl är det svårt att uppskatta arbetsinsatsernas storlek
omvandlade i reda pengar, men det kan antas att betydande belopp räddats,
då dyrbar sjukhusutrustning inte skrotats i förtid, utan kommer till ny
användning.
Det viktiga i dessa sammanhang är att vara alert, att ana vad som skulle
kunna vara nyttigt för andra. Ett fungerande Välgörenhetsutskott ska vara
vaket för vad som kan göras, hoppa på ”då tåget går” och mobilisera all
hjälp för att klara av de projekt som är aktuella.

En uppmärksammad insats gjorde bröderna Ulf och Peter Tengbrand från
logen Idris i Strängnäs genom att skida (24 km) och cykla (2254 km) från
norr till söder för att samla pengar till Ordens Stipendiefond. Intresset blev
stort i hela landet, bidragen strömmade in till fonden och inbringade hela
182 824 kronor! Det blev starten till en fantastisk insamlingsperiod fram till
Riksmötet i Linköping.

Penninginsamlingar är ”bekväma” i bemärkelsen att de går att mäta,
men även här går det att åstadkomma nyttiga variationer. Exempel på
det kan vara olika aktiviteter där man bestämt att överskottet går till
välgörenhet och att grundlogen lovat att motsvarande belopp ska tillföras till
den första summan. Plötsligt blev hjälpen fördubblad!

Sammantaget bedrivs ett omfattande välgörenhetsarbete inom vår
Orden och vi kan ana glädjen i givandet och att vi lever upp till devisen
Välgörenhet.

Grundlogerna har full frihet att skänka till de behov man önskar. Ofta är
det dagsaktuella situationer som styr. Krig, flyktingar, jordbävningar och
andra katastrofer världen över har varit utlösande faktorer för insatser,
med varierande belopp. Även kanaler som hjälpen har slussats genom har
varierat som Läkare utan gränser, Röda Korset och Rädda Barnen. Ibland
skapas kanaler med barnhem i länder som inte har det så bra som vi
har det. Genom kontakter som knyter oss närmare, utan organisatoriska
mellanhänder kan vi ana givandets värme mer direkt.

Bertil Carlsson/Kari Aarnivaara

Stipendiefonden

Bg 782-1911, märk
talongen: Stipendiefonden
Swish 123 1627 421

Grundlogerna har som sagt full frihet att välja vart pengarna ska gå.
Och mottagarna kan vara kollektiv eller enskilda personer. Här ett axplock
på mottagare av penninggåvor från GL, förutom de som nämns ovan,
12
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Förre handläggare Ulf Tengbrand och nye Conny Karlsson

Svenska Druid-Ordens

Stipendiefond

En av Svenska Druid-Ordens bärande grundprinciper är Välgörenhet.
I Stipendiefonden samlas och förvaltas insamlade medel för att var
fjärde år vid Riksmötet delas ut i stipendieform. Riksmötet tar beslut
om vilken inriktning insamlingen och utdelningen ska ha.
Insamlingen under perioden 2013 – 2017 innehöll många olika
aktiviteter för att få in medel.
Vid det senaste Riksmötet som hölls nu i somras delades det ut hela
1 300 000 kr! Detta fördelades på två stipendiater som fick 650 000 kr
vardera för deras forskning inom prostatacancern.
Vi kan nog konstatera att behoven alltid kommer att vara större än de
medel som vi kan bidra med, men vi söker ständigt nya vägar för att
finna tillskott till fonden.
Något som startade direkt efter det senaste Riksmötet är
”Månadsgivare”. En insamling som alla kan vara med att stötta,
oavsett om man är med i vår Orden eller inte.
Om 500 bröder ansluter sig som Månadsgivare och ger 50 kr/månad är
det ett belopp om 300 tkr/år. Om vi blir 1000 st Månadsgivare innebär
det ett belopp på 2 400 000 kr under kommande RM-period!!! Tänk
vidare, om vi skulle få t ex 2000 Månadgivare, och 50 kr/månad!
Många loger lämnar pengar till Stipendiefonden i stället för att
lämna blommor vid besök i annan loge. Vid gratulationer till bröder
sätts pengar in på fonden i stället för att överlämna blommor. Bröder
som fyller jämna år har startat insamling i stället för att få presenter.
Diplom delas ut vid sådana exempel.
Bröder!
Kom ihåg att tillsammans kan vi flytta berg.
OÄ Conny Karlsson
Handläggare Stipendiefonden
13
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Så blir du
månadsgivare
till Stipendiefonden!

E

Vid RM 2017 i Linköping meddelades att nu kan vi alla ansluta
oss och bli månadsgivare till Stipendiefonden. Det är dessutom
väldigt enkelt.
Gör så här:
Du som har datorn kopplad till banken går in i ditt banksystem
och gör en anmälan om en stående överföring varje månad
till Danske Bank och kontonummer 1316 0206157 och med
överföring helst den 28 i månaden.

F

Du väljer själv ett lämpligt belopp, och behöver inte ens
förekomma med namn om du ej vill.
Du som är osäker vid tangentbordet eller inte
har ”Hemmabank”:
Besök ditt bankkontor. Tala om för bankpersonalen att du vill
göra en stående överföring, varje månad till Danske Bank och
kontonummer 1316 0206157. Om du gör det, försök att göra
överföringen den 28 i varje månad. Beloppet avgör du själv, och
du behöver inte ange ditt namn.

E

Givetvis gäller även denna rutin för personer som inte är
med i Druid-Orden, men ändå önskar stödja forskningen mot
prostatacancer.
Vi kommer att redovisa utvecklingen med Månadsgivare
i Svensk Druid-Tidning, och rapportera aktuellt antal
månadsgivare. En barometer som kommer att visa summan
som samlats in från Riksmötet i Linköping och fram till nästa,
2021 i Malmö.

En välkänd bokstavskombination. Enhet Frid och Endräkt. Men hur
tolkar vi innebörden i orden? Endräkt... hmm? En klok broder har funderat
och kommit fram till följande slutsats; Enhet står för arbetet i förlogen, Frid
står för Lunden och Endräkt kan härröras till brödramåltiden i efterlogen.
Förklaringen är följande:
I förlogen umgås vi i enhet som är synonymt med harmoni. I Lunden
råder frid som också är synonymt med sinnesro och i efterlogen råder
endräkt vilket är synonymt med sämja/vänskap.
Så under en logekväll upplever vi harmonin med bröder i förlogen,
sinnesron och stillheten i Lunden och sämjan och vänskapen i efterlogen. Så
tänk H S S och allt blir så mycket tydligare.

Har du några funderingar runt rutinerna så är du välkommen
att kontakta Lars Kardfall,
lars@kardfall.se, mobil 0706-51 28 11.

Broderliga hälsningar i ”H S S”
Kari

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.
14
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Storlogen
Västanlands
BRUSTNA
LÄNKAR
höstmöte i Falkenberg

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
välbehövlig fikapaus.
Lördagen 21 oktober, stod logen Manannán som värdloge vid Storlogen
39 medlemsår
Det var så dags för vårt avslutande möte i Kapitelgraden där SOÄ Ulf
Västanlands höstmöte.
Andersson ber SM Lars-Eric Åkesson att ledsaga ämbetsmännen från
Man hälsades välkommen med självservering av kaffe och fralla till
Riksstorlogen, RSSkr Dan Bergeld och ROÄ Bertil Svensson in i Lunden.
anlända bröder från våra fem grundloger. En uppsluppen stämning infann sig
Vårt möte avslutas med att värdlogens MÄ Rune Carlsson med hjälp
direkt och fortsatte så tills det kallades till dagens första möte i Old Ärk-graden.
I Lunden hälsade SÄÄ Mats Rosenbielke alla hjärtligt välkomna och mötet av Druidbroder Lars Tilson som Ideellt inslag förevisar en kortfilm om
Falkenberg kring stans utveckling i dåtid, nutid och framtid.
genomfördes ritualenligt, denna dag med reception för Bröderna Jan-Erik
Brödramåltiden bestod av helstekt fläskfilé, svampsås och ugnsbakad
Nilsson IRIS, Kurt-Bertil Eriksson IRIS och Jan-Inge Johansson Manannán.
potatis. Måltiden serverades på tallrik av logens Fu-personal.
Det var så dags för lunchuppehåll med självservering av smaklig
Taletvitillalla
Fosterlandet
hölls av Sskm
bufférätt där FU i Manannán med Lv Lars Bergholtz medVi
flera
bröder
har
ettsom
direktiv att
ska hjälpas
åt attLars Wallin, under måltiden hölls
talet till recipienderna
av SÄÄ och recipiendernas tacktal hölls av nyblivne
kökspersonal serverade lämplig dryck.
marknadsföra
vår Orden.
ringbroder Lennart Larzon och kapitelbroder Johan Bergeld.
Efter lunch öppnade SÄÄ Mats Rosenbielke Ring-mötet och inledde här
fortsatte
med underhållning från en grupp lokala musiker
med en höstdikt. Lunden fylldes med Old Ärk- och Ring-bröder.
SM, bättreFestligheterna
VadSÄÄärbad
inte
än att bära
druidnålen
somoch
framförde
kända
låtar där bröderna sjöng med av hjärtans lust.
SSkm och SSkr att hämta in recipienderna Ingemar Jönsson Manannán
och syns
så den
väcker
frågor.
Det blev så småningom dags för lite avdukning och bröderna serverades
Lennart Larzon Manannán från förrummet till Lunden för att högtidligt
ochmarknadsförarna.
vissa passade på att ta en avec till kaffet. Det blev som
hedras med Ring-graden.
Det är vi själva som enärkopp
de kaffe
bästa
vanligt
en
stunds
stoj
ochär
stimdruid.
med god stämning, som sig bör.
Som ideellt inslag sjöng till eget ackompanjemang S-OrgBär
Bo Alderstig.
din nål så att det syns att du
SMÄ framförde därefter några väl valda ord om vår ordens utveckling.
Noterat
Olsson
Slutligen avslutade SÄÄ Ring-mötet och bröderna samlades
för en så
Har dui matsalen
druidringen
ska av
duKent
naturligtvis
bära den i

Det syns väl att Du tillhör Orden?

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:-

38
15

Svensk Druid-Tidning

Nr 7 november 2017

Storlogen Östanlands
höstmöte i Färjestaden
Den 14 oktober hade 55 bröder nöjet att samlas på Hotell Skansen i
Färjestaden för höstmöte i storlogen Östanland. Logen Allbota stod för
värdskapet där Lv Jan Petersson under hela dagen höll i taktpinnen för att
förse bröderna med välsmakande mat och dryck.

SMÄ Richard Jönsson kunde under punkten ordens utbredning bl a
konstatera storlogens och logen Allbotas strävan att bilda en ny loge i
Oskarshamn går framåt. Ett konkret uttryck för detta är att tre bröder från
Oskarshamn blivit invigda i logen Allbota under oktober månad.

Old Ärkgraden

Nyblivne Old Ärk
Johnny Ericsson Värend

Kapitelgraden

SÄÄ Peter Sunnanek hälsade alla bröder
välkomna till Färjestaden och riktade
sig särskilt till OArk Lars-Åke Sevborn
från RSL och logen Wales samt till ROÄ
Rolf Mattson.
SÄÄ inledde ÖÄ-mötet med att knyta
an till historiska händelser som genom
åren inträffat den 13 oktober. Under
högtidliga former förlänades Johnny
Ericsson, logen Värend OÄ-graden. SOÄ
Hans Assarsson höll gratulationstal till
recipienden som i sin tur framförde sitt
tack för den fina gradgivningen.
OÄ-församlingen avhandlade
därefter kvarstående frågor på agendan
i rask takt innan bröderna kunde tåga
ut till den väntande lunchbuffén.

Efter ett kort uppehåll kunde så
kapitelmötet öppnas där SÄÄ Peter
Sunnanek återgav historiska händelser
som inträffat den 15 oktober.
Under högtidliga former välkomnade
SÄÄ och övriga storlogeämbetsmän
därefter Michael Nagy, logen Värend till
kapitelgraden. SSkm Håkan Jonasson
höll välkomsttalet som broder Michael
besvarade med ett tacktal.
Under ideellt delgav SÄÄ bröderna
sina gedigna kunskaper om ölets
tillkomst, historia och utveckling från
det första receptet för ca. 3 900 år sedan
till dagens mikrobryggerier som växer
upp som svampar ur jorden.
Nyblivne kapitelbrodern
Vid kapitelmötet hölls även
Michael Nagy Värend
parentation över bortgångne OÄ Gunnar
Olsson, logen Merlin som varit medlem i Svenska Druid-Orden sedan den 23
oktober 1971.
Den avslutade brödramåltiden på hotell Skansen inleddes av ÄÄ Martin
Holm som hälsade alla välkomna till bords. Under kvällen kunde bröderna
njuta av god mat och dryck och ägna sig åt sång, insamling av pengar till
Stipendiefonden och trevligt umgänge m.m. Talet till fosterlandet hölls av
SÄÄ Peter Sunnanek. Nästa möte i storlogen Östanland hålls i Växjö den 14
april 2018.

Ringgraden

När SÄÄ Peter Sunnanek hälsade bröderna välkomna till det andra mötet för
dagen hade ytterligare 13 ringbröder anslutit sig. ÄÄ tema kring historiska
händelser den 14 oktober täckte in allt som inträffat från slaget vid Hastings
år 1066 till skådespelaren Roger Moores födelsedag 1927.
Fem bröder hedrades under högtidliga former med Ringgraden: Torben
Lindqvist, Christer Augustinsson, Monnie Sjöberg och Kenth Birkestedt
från logen Merlin samt Michael R:son Boberg, logen Allbota. Talet till de
nyvordna ringbröderna hölls av SSkr Mikael Wirbrand. Stolt och hedrad
framförde broder Michael R:son Boberg sitt och övriga recipienders tack för
en högtidlig gradgivning.

Vid pennan och foto: Skr resp. ÄÄ, logen Allbota.

Nyblivna ringbröder. Fr.v Torben Lindqvist Merlin, Christer Augustinsson Merlin,
Michael R:son Boberg Allbota, Kenth Birkestedt Merlin och Monnie Sjöberg Merlin
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Storlogen Vänerlands

möte i Borås 7 oktober
Bröder från när och fjärran samlades vid morgonkaffet i textilstaden Borås
med den kända skulpturen av Pinocchio. Det är många glada återseenden
för bröderna som inte träffats på en längre tid.

ett särskilt tack till sina faddrar som är på plats och att de nya ringbröderna
ska bära sina ringar med stolthet. SOrg Robert fortsätter sin musikaliska
vandring med Vara vänner med Jakob Hellman.

Old Ärkmöte

Kapitelgraden

SÄÄ Alf Stenson anlände med elden som överbringades av RSÄÄ till
storlogerna vid Riksmötet. Han hälsade sedan alla och speciellt RSSkr
Dan Bergeld välkomna med dikten Höstvisa av Elsa Beskow. Det var tre
bröder som förlänades OldÄrk-graden, Kenneth Fingal Camulus, Daniel
Karlsson Taliesin, Petri Karhu Excalibur. Nyblivne OÄ Daniel Karlsson höll
recipiendernas tacktal. SÄÄ redogjorde för beslutet från Riksmötet att ta fram
förslag på storlogernas indelning och en arbetsgrupp har påbörjat arbetet.
SOrg Robert Mallander spelade musik som påverkat honom på något sätt
och under ideellt framfördes Hotel California med Eagles.
Till lunch serverades pyttipanna med ägg och rödbetor. Bröderna åt med
god aptit och alla klarade sig från rödbetsfläckar på skjortorna.

Dagens kapitelmöte öppnade SÄÄ Alf Stenson med Oktoberljus av Max
Malmquist och hälsade tillkommande bröder välkomna. Till kapitelgraden
hade 5 bröder kallats för att erhålla den gyllene triangeln. Olle Norin, Ulf
Andersson Camulus, Pär Ericson Cynthus, Tommy Nygren Excalibur, Kent
Bergqvist Taliesin. Tacktalet hölls av Pär Ericson, Cynthus. Robert Mallander
vår SOrg berättade om en särskild händelse som satt avtryck i honom, det
var när Queen äntrade scenen på Live Aid 1985. Till minne av detta spelades
Bohemian Rhapsody med Queen.
Som avslutning överbringade SÄÄ elden till grundlogernas Ädel Ärkar för
att föras in i grundlogerna.

Till brödramåltiden bjöds en god kötträtt samt kaffe och kaka.
Talet till fäderneslandet hölls av SMÄ Stefan Claesson som inriktade talet
till demokratin. SÄÄ Alf Stenson tackade logen Excalibur för att ställt upp
och gjort ett bra jobb för att få allt att flyta med mat mm. Vi ses i Arvika i
april 2018.

Ringgraden

SÄÄ öppnade ringgraden med att hälsa ringbröder särskilt välkomna till
mötet med dikten, Efter sommaren, av Ewa Rawling. 7 bröder hedrades i
Ring-graden, Jan-Olof Svärd, Staffan Lindholm logen Camulus, Roland
Svensson, Christer Samuelsson, Mats Lundh, Martin Ekman, Morgan
Evaldsson logen Cynthus. Martin Ekman Cynthus håller tacktal, han riktar

Kennet J
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Beltains höstupptakt

Nerevs
golftävling

Östhammarsbröderna startade hösten med ett möte i den yttersta skärgården
tillsammans med sina damer. Sommarens mötes uppehåll avslutades på
bästa sätt, nämligen med en båtfärd från fastlandet ut till Stora Risten.
Bröderna hade bjudit med sina damer för en avkopplande stund på ön som
ligger i utkanten av roslagsskärgården mot Ålands hav.
Det bjöds på rundvandring och guidning av bröderna Björn Eklund (född
på ön) och Hillar Veiksaar. Bland annat besöktes det gamla skolhuset där
barnen gått i skolan och på en stig i skogen kom vi fram till ett gruvhål som
påminde om tiden då malmbrytning pågick på våra öar i närområdet.
Sommarens osäkra väder höll i sig även denna dag och den planerade
matförtäringen som var tänkt i det gröna, fick flyttas in sjöboden som
tidigare varit fiskrenseri. Lite trångt om plats blev det men inga sura miner
för det, ”finns det hjärterum, finns det stjärterum”
En helt underbar smörgåstårta tillverkad av brodern Björn avslutade
dagens utfärd.

Årets lokala golftävling avlöpte den 9
september på Kiladalens GK i strålande
väder och bra golfspel. Den som spelade
bäst var Pär Thunström som fick en
inteckning i druidkannan. Pär håller
kannan och ser rätt glad ut.
Per Hultberg

Musikafton med
logen Lir 27 oktober

Många hörsammade inbjudan till höstens upptakt på stora
Risten och bryggan fylldes med förväntansfulla bröder
med sina damer.
Bröder med respektive träffades på kvällen för att inledningsvis samlas
kring en drink och därefter inta en måltid, allt för att komma i stämning
inför aftonens höjdpunkt, nämligen Edvard Johansson. Han är en ung
underhållare som sjunger 50- och 60-talsmusik till eget ackompanjemang
på gitarr. På hans önskelista står framför allt Elvis, som är en stor idol. Hank
Wiliams och Johnny Cash är också med på repertoaren.
Edvard har tidigare besökt oss och var önskad av många att komma
tillbaka och det var inte att ta fel på entusiasmen.
I pausen njöt vi av kaffe och tårta och sedan var det dags för en
musikquiz, sammanställd av Edvard, och det visade sig att gästerna besatt en
imponerande musikkunskap. Det var en nöjd skara som vände hemåt och
många hoppades säkert på återseende.

Att navigera i den yttre skärgården fordrar sin man,
här agerar Hillar Veiksaar förbåt i de trånga farlederna.

Bertil B


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.

”Finns det hjärterum så finns det stjärterum” i sjöboden som
tidigare varit fiskerenseri blev det nu snabbt ordnat med plats
för intagande av dagens förplägnad.

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



Börje Eriksson

Butängsgatan 10 E
610 12 Norrköping
Tfn: 011-339084
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Frackar
från 1.799;Hos oss handlar ni tryggt och säkert

•
•
•
•

Alla plagg levereras på 2 -3 dagar
Vi lagerhåller alla storlekar
Levereras inom hela Norden
Betala mot faktura eller delbetala

Kundtjänst 0454-572 055
info@fracklagret.se • www.fracklagret.se
KOMPLETT SORTIMENT AV HÖGTIDSKLÄDER.

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

Annonsera i Svensk Druid-Tidning
Det lönar sig!

Välkommen till
den Personliga Begravnin

JOUR
DYGNET
RUNT

Välkommen
till denVipersonliga
hjälper er med allt inom begrav
Begravningsbyrån.
transporter, familjejuri
och försäkringar.

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

Broder Jan66,
Bolejko,
Vasa
Mariedalsvägen
Malmö • logen
040-30 18
09
Mariedalsvägen
66,
Malmö
•
040
30
18
09
www.davidshallsbegravningsbyra.net
www.davidshallsbegravningsbyra.net

Välkommen till
den Personliga Begravningsbyrån.
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LANDET RUNT
1 Logen Ad Astra, Malmö
Euubatmöte den 17 oktober, tema: Stipendiefonden

Våra efterloger präglas ofta av mycket glädje och en liten smula glam. Och så
ska det vara. Men ibland måste lättsamheten få ge vika för viktigare ärenden.
Redan i Lunden informerades vi av broder Sven Lamme om aftonens
föredrag om prostatacancer.
Till efterlogen fick vi sedan besök av prostatacancerforskaren Yvonne
Lundberg Giwercman, docent i experimentell urologi vid Lunds Universitet.
Hennes föreläsning handlade om de problem som finns med nuvarande
diagnostiska metoder samt om möjliga vägar till förbättring genom
ytterligare forskning. Vi lyssnade tyst och koncentrerat och alla frågor som
ställdes efteråt visade att detta var ett ämne som intresserade stort.
Att prostatacancerforskningen behövs och gör skillnad stod klart för oss
alla denna kväll. Låt oss därför inte glömma Stipendiefonden. Viktigast nu
är att vi alla ansluter oss som månadsgivare. Kontakta därför din bank och
bli månadsgivare om du inte redan är det. Om varje broder i vårt avlånga
land ger en liten slant var månad blir t ex 20 kr från varje broder drygt
4,5 miljoner kr till nästa Riksmöte i Malmö. Med många små poster kan
resultatet alltså bli något mycket vackert i slutänden.

Veteranafton

Den 21 september veteranafton givetvis med våra veteraner i högsätet. Arton
veteraner och jubelveteraner hade hörsammat kallelsen. Med inramningen
och högtidsdukning fick yngre bröder ta del av berättelser från Stella Polaris
110-åriga historia främst genom OÄ Lars-Erik Larsson. Han var 29 år när
han invigdes i Eubatgraden och närmar sig jubelveterantecknet. För 40-50
år sedan fanns cigarettpojkar vars uppgift var att kunna tillhandahålla ett
brett sortiment av cigarrer och cigaretter. En miss i utbudet innebar en liten
reprimand i uppdraget som cigarettpojke. Den goda stämningen i efterlogen
gjorde också att det drog ut på tiden. Någon gång efter midnatt hann vissa
bröder åter bli hungriga. Fru Gullberg i köket kunde alltid trolla fram en
pyttipanna som nattamad.

2 Logen Stella Polaris, Trelleborg
Eubatmöte med teckenutdelning

Höstens möte i Stella Polaris inleder vi som brukligt med utdelning av
närvarotecken den 7 september. Följande bröder utmärker sig som trogna
frekventa logebesökare vilka var och en på sitt sätt också bidraget med
betydelsefulla insatser inom vår orden. SOÄ Claes Nilsson 700 möten, ROÄ
René Lindelöf 600, OÄ Thomas Ericsson 500, OÄ Hans Hellman 400, Br Bengt
Fridsten 200 möten och Br Håkan Bjerke 100 möten. Någon har även vid
utdelningen lite skämtsamt uttryckt: Jag vill helst inte påminna om den

Oktoberfest

Den 5 oktober var det åter dags för oktoberfest. Denna kväll hade även
stort antal bröder från vår moderloge Ad Astra mött upp. Kvällen orkester
Styfva Hattar hjälpte till i allsången som sig bör vid en oktoberfest. Man
blir hungrig och törstig av allt sjungande och då passar den tyska kosten
korv surkål m.m. samt därtill törstsläckare i form av tyska ölsorter alldeles
utmärkt. En bra uppvärmning inför Stella Polaris stora Bierabend i februari
då drygt ett hundratal bröder från flera loger samlas. Har man inte tidigare
ätit Schweinehacksel en delikatess då är detta rätt tillfälle.
sammanlagda kostnaden för dessa möten.
Innan vi påbörjade kvällen kräftkalas hade utdelning av årets lokala
insamling till ett behjärtansvärt ändamål. Trelleborgs Handikappbowling
fick mottaga en check på 4485 kronor . Denna verksamhet har 22 spelare
och driver sin verksamhet under knappa ekonomiska omständigheter.

Bild och text Ingemar Granelli
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till eftervärlden. Även Ljungbys konstnärer målade tavlor som visade hur
Ljungby förvandlades på gott och ont. Den mest kända är när träden på allén
på Kungsgatan utanför Sven Ljungbergs hus sågades ned och en annan är
när man rev hela kvarteret Ljungsätra utom ett hus som finns kvar än idag.
Inslaget avslutades med några bilder från den första bilen i Ljungby och ett
foto på ett flygplan som nödlandat i närheten av staden p g a bränslebrist.
Efter mötet intogs en smakfull och måltid bestående av soppa, gratäng
med fläsksida och diverse delikata tillbehör.

8 Logen Wirdar, Ljungby
Druidstämma och Eubatmöte 27 september

Denna onsdagsafton hade 61 bröder samlats, för ännu en kamratlig och
förbrödrande kväll tillsammans. Mötet gästades av fyra bröder från logen
Avalon, samt en broder från logen Värend.

Sam Johansson

18 Logen Cynthus, Ulricehamn
Eubatmöte 12 oktober

Vi var 46 bröder som hade infunnit oss till kvällens eubatmöte där den stora
begivelsen var att inviga fyra nya bröder.
Innan mötet började trädde ÄÄ Morgan Evaldsson in i lunden för att
tända den druidiska elden.
Ämbetsmannakåren genomförde receptionen av Jörgen Carlsson, Johan
Amby, Oscar Folmanis samt Jens Wahlberg mycket smidigt och värdigt.
Kvällens ideella inslag ”I Inkafolkets fotspår” hölls av broder Per-Åke
Wiberg. Ett mycket intressant inslag där han berättade om Inkarikets
storhetstid, fram till dess fall år 1532. Bröderna fick en inblick i hur Inkafolket
levde och att Inkariket var ett välutvecklat land med ett väl strukturerat
maktsystem, där hövdingen fanns i huvudstaden Cuscu. Inkafolket hade inte
något skriftspråk, utan löste sin kommunikation med snören i olika färger
tvinnade tillsammans i ett kodsystem med diverse knutar i ett knippe som
löpare levererade i ett stafettliknande system. Broder Per-Åke avslutade inslaget,
med att berätta om ett givande besök i ”Den glömda staden”, Machu Picchu,
som upptogs på Unescos världsarvslista 1983.
Till måltiden serverades, mycket passande, en välsmakande sydamerikansk
chiligryta med ett härligt chilenskt rödvin därtill. Efter att ”Drickom ur”,
traditionsenligt sjungits, fortsatte den trevliga efterlogen i god gemenskap med
kaffe och avec bröder emellan.

Logen Cynthus nyvordna eubater Jens Wahlberg, Johan Amby,
Oscar Folmanis, Jörgen Carlsson

ÄÄ informerade om att vid höstens storlogemöte i Borås blev Martin Ekman,
Morgan Evaldsson, Christer Samuelsson samt Roland Svensson upphöjda till
ringbröder och Pär Ericsson till kapitelbroder.
I efterlogen höll MÄ Hans Johansson det tradionella talet till fosterlandet
och och ÄÄ talade till recepienderna. För de nya bröderna talade broder
Johan Amby, han tackade för att det givits möjlighet att få bli invigda i vår
loge och såg framemot bli en del i vår brödragemenskap.
Ett stort tack till kvällens arbetsutskott som under kvällen sprang många
steg för att servera bröderna och gjorde detta som om det vore nobelfesten.

Ulf-Peter Strömberg

Eubatmöte 10 november

ÄÄ Per Bergman inledde mötet med att hälsa de 59 bröderna välkomna till
kvällens sammankomst för att sedan fortsätta sin betraktelse kring Merlin
och hans förhållande till Kung Arthur, vilket i nästa möte kommer att få sin
fortsättning och då historien om svärdet i stenen.
Kvällens ideella inslag hade temat, Ljungbykuriosa. Broder Mårten Sandin
har tillsammans med broder Rolf Andersson och journalisten Leif Norrman
sammanställt bilder och texter från Ljungbys historia. Detta har blivit en
bok med titeln: Ljungby Vyer II. Boken kommer ut under hösten och utgivare
är Sunnerboarkivet. Broder Mårten berättade bl a om olika husrivningar i
staden och då visades bilder från bl a Fogelbergska Huset vid torget med sin
fina kupol vilket senare fick ge plats
för det nya huset med bl a EPA som
hyresgäst. Författaren Alf Henriksson
såg torget under rivningen och skrev
en dagsvers i Dagens Nyheter där
Ljungbys centrum inte framkom
i någon positiv dager. En annan
skribent som gjort Ljungby känt är
journalisten Dieter Strand som i sina
reportage hävdade att som Ljungby
röstar, röstar Sverige.
Även bilder från tidigare
torgdagar med sitt folknöje på
Stortorget jämfördes med dagens
Vår logevärd Roger Lydén bjuder
broder Jan-Inge Roubert välkommen inte fullt så levande torg. Tur var
att man kunde rädda Tellushuset
till kvällens brödramåltid.

2017-10-26 EU Stiftelsedag

50 bröder med gäster från Excalibur, Camuls och Taliesin var samlade för att
fira logen Cynthus stiftelsedag.
SOÄ Thomas Ahlqvist, SSkr Anders
Regnell samt SM Pierre Ullmark från
storlogen Vänerland hade infuunit
sig för att tilldela broder Alf Stensson
veterantecknet för 25 års medlemskap i
vår loge.
Broder Nils-Gunnar Nilsson blev för sina
insatser i logen beklädd med stjärntecknet.
Ersättande MÄ Bengt Ohlsson läste
lite historik om vår loge och om vilka
Kvällens teckenmottagare
händelser som inträffade under 1946,
Alf Stensson samt
året logen bildades.
Nils-Gunnar Nilsson
Under punkten ideellt spelade broder
Daniel Good låten Oh boy, oh boy, oh boy! av Lasse Dahlquist från 1946, där
de äldre bröderna med ett leende på läpparna nynnade med i texten.
Kvällens MÄ Bengt Ohlsson höll ett tänkvärt tal till fosterlandet där vi nog
alla fick oss en tankeställare.
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Broder Alf Stensson tackade storlogeämbetsmännen för deras väl
genomförda plikter i lunden och han såg tillbaka på 25 år av glädje och gott
brödraskap i logen Cynthus.
Text L OA

19 Logen Stonehenge, Hässleholm

Eubaterna Daniel Vikberg, Tomas Paulsson, Peter Mosten, Stefan Andersson,
Kjell Svärd, Jonas Toftén

Druidstämma med reception den 29 september

Till kvällens Druidstämma med reception hade det samlats 41 Druider.
Glädjande var att vi för kvällen gästades av 8 Druidbröder från logen Carnac,
Helsingborg, samt två recipiender, som ressällskap till kvällens möte. Efter
kamratlig samvaro i baren för att hämta in den rätta stämningen inför kvällens
reception tågade bröderna in i lunden, där för dagen tjänstgörande ÄÄ Bengt
Danielsson hälsade alla välkomna till kvällens Druidstämma med reception.
De tjänstgörande ämbetsmännen genomförde sitt uppdrag på bästa tänkbara

vårens reception har vi option på två nya bröder som inte kunde vara med
denna gång. Förhoppningsvis kan det bli fler.

SSKR Peter Vather, ROÄ Svante Mellberg,
Veteran Per-Åke Enarsson, SMÄ Rolf Jonsson

Bard Anders Ångström

Gratulerar även Anders Ångström som välkomnades i Bardgraden.
Broder Per-Åke Enarsson blev tilldelad Veterantecken för lång och trogen
tjänst inom Druid-Orden. Per-Åke har varit med sedan den 15 mars 1992.
ROÄ Svante Mellberg, SMÄ Rolf Jonsson och SSKR Peter Vather utförde
ceremonin med utdelning av Veterantecknet.

Druidlogens fyra nya Druider med för kvällen
tjänstgörande ÄÄ Bengt Danielsson. Fr v Esa Nyroos Stonehenge,
Jonas P Nilsson Stonehenge, Dane Blomqvist Carnac, Dan Sörensen Carnac

sätt, med värdighet och stil, som förväntas vid en reception.
Br Börje Lindén tackade för en väl genomförd reception och hälsade
samtidigt från bröderna i logen Carnac genom överlämnade ett bidrag till
Stipendiefonden.
Efter avslutat möte bjöd sedan vår Lv David Persson till bords, där det
vankades gubbröra, fläskfilé med plattpotatis och kantarellsås. Strax var
det dags för kvällens tal. I talet till recipienderna från ÄÄ Bengt Danielsson
betonades vikten av flitighet och såg fram emot deras framtida engagemang
och vandring i logearbetet. Recipiendernas tal hölls av broder Jonas
P Nilsson, Stonehenge. Talet till Logen broder Daniel Hultner, talet till
Fosterlandet broder Heinz Otto Bootz. Broder Börje Lindén från logen Carnac
tackade för maten innan taffeln bröts för kamratlig samvaro i de nedre
regionerna i vårt ordenshus. När alla intressanta diskussionsämnen började
sina gick bröderna hem i den ännu något ljumma höstkvällen och alla såg
med största sannolikhet fram emot vårt nästa möte den 13 oktober, som
inleds med ett Bardating följt av Eubatmöte och inbjudningskväll för noga
utvalda presumtiva bröder.

Lv Magnus Östman hade som vanligt sett till att vi fick oss en god middag
i efterlogen där alla hade en trivsam kväll. Även det roliga tar slut till slut. Så
det var bara att leta sig hemåt i den svarta natten.
Text & bild Bosse Th

29 Logen Fingal, Hörby
Årsdag, Eubatmöte med reception
och veteranteckenutdelning 24 oktober

Årsdagen innehöll traditionsenligt inledande kyrkobesök följt av reception av
två nya bröder samt utdelning av tre veterantecken. Detta med deltagande av
51 bröder varav bröderna Bengt Lindblad med sitt 20:e möte, Hans Löfquist
50, Bo Altenstam 90 och Roland Wilhelmsson 140.
Org Bengt Ekstrand hade sammanställt ett stämningsfullt program i
kyrkan med Fingalkören där OÄ Bengt Carlsson medverkade på bas och OÄ
Jan Davidsson på trumpet i några av numren. ”Vår” präst, Helena Tomelius
talade om livet då och nu. Avslutningsvis tackade ÄÄ Bengt Emmertz alla
medverkade genom att dela ut var sin blomma till Fingaldamerna samt
blommor till vardera prästen Helena Tomelius samt kyrkovaktmästare
Susanne Kalicka-Lindgren, som ser till att vi kan husera i kyrkan.
Reception genomfördes under högtidliga och rituella former
med invigning av Kenneth Lindholm och Jörgen Stenbeck i vår loge och orden.
Därefter beklädde storlogeämbetsmännen från SL Sunnanland veteranerna
Ola Lund, John-Inge Lengbrant och Bo Altenstam med veterantecken för 25 år.
ÄÄ Bengt Emmertz konstaterade att våra lokaler nu fräschats upp tack

Vid pennan Mats Eriksson

22 Logen Derva, Östersund
Reception lördagen 14 oktober

Ett välbesökt möte med en extraordinär tilldragelse. Efter att även Derva har
drabbats av en viss nedgång av medlemsantalet, fick vi nu en vändning av
denna nedåtgående spiral. Inte mindre än 6 nya recipiender kunde vi räkna
in denna gång. Bara att gratulera!
Ett visst mått av ketchupeffekten kan tyckas, men vi ser tiden an. Till
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37 Logen Hesperus, Malmö
Eubatmöte den 18 oktober

Ola Lundh, John-Inge Lengbrant
och Bo Altenstam

Denna afton tar vi oss med bussen till Logen Quintus i Karlslunde i
Danmark. Tjugofyra bröder från Hesperus och tre från Stella Polaris. Alla
bröder är glada och uppslupna och efter cirka tvåtusen meters körning är
chauffören den enda som får köra bussen enligt svensk lag. ÄÄ Willy Post
tog emot och välkomnade oss vid framkomsten till Logen Quintus. Han
flankerades av TjOÄ Peder Lybeck. Tillsammans visade de in oss till baren. Ett
glatt återseende uppstod mellan de danska bröderna och oss.
Vi visades in i lunden och placerades efter var och ens regalier och grad.
Mötet fortskred fram till övrigt. Vår ÄÄ Gunnar Edebrand överlämnade
sju röda rosor och tackade för att vi fick komma på besök. Han noterade
också att detta var den trettionde gången och året vi besökt Logen Quintus.
Bröderna från Logen Stella Polaris steg fram och överlämnade sitt standar
och hälsade Logen Quintus välkomna ner till Trelleborg och den egna logen.
ÄÄ Willy Post hälsade alla välkomna ännu en gång och var imponerad över
antalet svenska bröder som hade kommit till dagens Eubatmöte i Danmark.
Mötet avslutades med sedvanliga ritualer.
Dagens quiz: ”Vilka rätter serveras i efterlogen”. Det var knappt lönt
att spekulera, i afton och som nästan alltid var menyn sill till förrätt och
huvudrätten ”Dansk Fleskestek med rödkål och tillbehör.”, till dessert en
dansk variant av äpplekaka. Allt var väldigt gott och välsmakande! Unisont
beröm strömmade över lokalen till Festlighetsutskott och Logevärd. Till
vinet sjöng vi varje lands nationalsång och efter det utbröt samtal och
pokulerande av skilda slag och ämnen. ROÄ Christer Henriksson och
TjOÄ Peder Lybeck noterade dagen för första mötet i Danmark den 17
oktober år 1987 samt gjorde en odyssé i historien över de gångna årens

Kenneth Lindholm och Jörgen Stenbäck

vare frivilligt arbete av ett antal bröder. Han framförde ett varmt tack till
dessa, ingen nämnd och ingen glömd.
I efterlogen hölls de traditionella talen av broder Bo Jönsson till
Fosterlandet, broder Hans Löfquist till Logen och ÄÄ till recipienderna medan
Kenneth Lindholm tackade för intagningen. Ola Lundh erinrade om hur fort
25 år hade gått i goda bröders lag instämmande av bröderna Bo Altenstam
och John Inge Lengbrant. Avslutningsvis framförde SÄÄ Ulf Liljegren tack
från SL-representanterna för att de fått delta i dagens möte. Han framhöll att
man upplever en fantastiskt god druidisk stämning i Logen Fingal. Slutligen
tackade han Fu med Lv i spetsen för en utmärkt måltid. Kvällens Grytslant
till förmån för Hjärt- och lungfonden, inbringade 903 kr. Nästa Eubatmöte
avhålles den 28 november samt Tomtelogen den 15 december.
Text/Foto Christer o Gert Nilssons

31 Logen Merkur, Piteå
Eubatmöte med reception 26 oktober

54 bröder samlades denna torsdagskväll uppklädda i högtidsdräkt för att
närvara vid den traditionsenliga och högtidliga receptionen när tre nya
bröder valdes in i logen Merkur. Robert Bergström, Jonas Brännström samt
Andreas Linderson är det nya bröderna i logen Merkur, så hux flux blev vi 57
stycken på mötet. Denna kväll tilldelades även bröderna Bo Worrsjö, Torgny
Wikström och Jöran Grapensson veterantecknet, samt stjärntecken till
bröderna Mikael Jaldeby och Jan Isaksson. Utmärkelserna delades ut av SÄÄ
Urban Engström från Storlogen Nordanland.
Mötet avslutades ritualenligt och de nya bröderna välkomnades av de

händelseförlopp. RSÄÄ Anders Eriksson talade med ÄÄ Willy Post om ett
standar från Logen Stella Polaris, som också framgår av bilden, samt får
man förmoda, talade de om den geografiska och sociala gemenskapen, som
uppstår mellan logerna och dess bröder tack var Druiderna. Detta som vi här
och nu var ett exempel på. För att ytterligare förhöja stämningen framförde
ROÄ Christer Henriksson en operettslinga om Wien av Johan Strauss d.y.
och OÄ Björn Gerdhem i sin tur framförde en visa om vin från Wien bägge a
capella. Mötet led mot sitt slut och RSÄÄ Anders Eriksson tackade för maten
och hälsade alla bröder välkomna till Sverige när andan faller på eller enligt
överenskommelse.

Robert Bergström, Jonas Brännström,
Andreas Linderson
Mikael Jaldeby, Jan Isaksson

övriga bröderna i
efterlogen. Där serverades
till förrätt Breosala och
till huvudrätt helstekt
entrecote med klyftpotatis
och päroncognacsås. Talet
till fosterlandet hölls av
Bo Worrsjö, Jöran Grapensson, Torgny Wikström Jan Nyberg. Talet till de nya
bröderna hölls av Dag Vikman som betonade vikten att närvara så mycket som
möjligt det första året, detta för att lära känna de övriga bröderna och nyblivne
broder Andreas Linderson från de nya bröderna besvarade detta, samt tackade
för förtroendet som delgivits de nya bröderna med att de blivit invalda i Logen
Merkur. Logevärd Stefan Carlsson bjöd sedan till kaffe och avec en trappa ner.
Text och foto Lorenz Ökvist

Eutmöte den 24 oktober

ÄÄ Gunnar Edebrand hälsade alla bröder varmt välkomna. Denna afton var
tjugotre bröder närvarande. Ett litet antal bröder, men det kan förklaras med
att vi för sex dagar sedan var representerade i Danmark med tjugosju bröder.
Mötena kom för tätt inpå varandra för att vi denna afton skulle kunna vara
fullt representerade i Lunden. Många bröder har många andra engagemang,
som de måste övervara fysiskt. Mötet i Lunden följde ritualen för Eubat
graden och det konstaterades att inga särskilda ärenden behandlades under
mötet ej heller fanns meddelanden som krävde Eubatmötets beaktande.
I efterlogen serverades förutom en aptitretare, rotmos med kokt oxbringa
och fläskkorv, därefter kaffe och choklad kaka. Maten var nyckat uppskattad
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och bröderna berömde anrättningarna, som de tyckte var passande till de
drycker som serverades. Lotter såldes till det facila priset av tio kronor per
lott. Det vanliga för min del var att osämjan med fru fortuna fortsatte. Hon
kostade denna afton mig fyrtio kronor, som jag kunnat använda till annat.
OÄ Atle Monsen, är i sin profession
dagtid Legetimerad Ortopedingenjör.
Han höll ett föredrag om vanliga
ortopedtekniska fotproblem på
en ortopedteknisk avdelning. Det
illustrerades med diagram och
planscher om problemen i stort
samt den lokala omfattningen. Efter
många diskussioner bröderna emellan
hade tiden för uppbrott kommit och
avfärden för de flesta påbörjades.

framförde ett stycke på kvällens tema.
Stämningen under kvällen tog oss till Münchens festhallar och
förvåningen blev stor när vi lämnade logen och kunde konstatera att vi var
åter på Nytorget i Sundsvall
Text och bild Leif Wingh

39 Logen Argo, Ånge
Eubatmöte med reception den 17 oktober

Bröderna i logen Argo hade denna kväll samlats för att inviga tre nya
bröder i vår orden. Vi kunde under en högtidlig reception välkomna Håkan
Strandell, Tord Johansson och Leif Nilsson i vår krets. Ämbetsmännen under
ÄÄ Hans Engevis ledning såg till att receptionen blev väl genomförd.
Efter receptionen fick vi som vanligt njuta av en vällagad måltid signerad
Gudrun Karström och Elisabet Mattsson.

Text Tord, foto Allan

38 Logen Karlavagnen, Sundsvall
Bardating och Eubatmöte den 20 oktober

Denna afton genomfördes två möten. Bardating med ballotering av en
presumtiv broder som enhälligt godkändes.

Håkan Strandell, ÄÄ Hans Engevi, Tord Johansson och Leif Nilsson

Höstmörkret låg tätt och regnet stod som spön i backen då det var dags att
vända hem efter en trevlig kväll. Det kändes extra bra att få vara Druid och
kunna minnas lundens varma gemenskap på hemvägen en sån här kulen
oktoberkväll.
Vid pennan Anders Nilsson. Foto Patrik Eriksson
Helga serverar bröderna lämplig dryck

ÄÄ Anders Hjärtström öppnade därefter ritualenligt kvällens Eubatmöte,
närvarande var 31 bröder.
Kvällens tema i efterlogen var den årliga oktoberfesten där menyn bestod
av flera sorters korv, kycklingklubbor, surkål, potatissallad samt citroncrème.
Vid serveringen deltog Helga traditionsenligt och som vanligt med ett stort
engagemang.

48 Logen Lir, Varberg
Eubatmöte med utdelning av jubelveterantecken 28 okt
Till kvällens Eubatmöte var logens Hedersdruid Bo Caldegren inbjuden för
att ta emot Jubelveterantecknet efter 50 år i Druid-Orden. Han har under
en stor del av tiden haft olika ämbeten i såväl grundlogen, storlogen som
riksstorlogen, m a o mycket välmeriterad.

Aftonen började med att ÄÄ Dag Eliasson hälsade ett 30-tal bröder
välkomna. Så småningom var det dags för RSSkr Dan Bergeld och
Hedersdruid Bertil Svensson samt SL-ämbetsmännen Lasse Nilsson, LarsAnders Kvint och Ulf Andersson att träda in i lunden för att dela ut tecknet
till kvällens Hedersdruid. Ceremonin var högtidlig och vacker och det var
också intressant att få uppleva akten eftersom det inte händer så ofta.
I efterlogen deltog även tre mycket nära vänner till Jubelveteranen, vilket
gladde speciellt. Efter en utsökt måltid mindes broder Bo tillbaka på sin

Bröderna Rolf och Lars lär ut Joddlingens ädla konst

Bröderna Rolf Granqvist och Lars Sellén tränade bröderna i Joddlingens
ädla konst. Som avslutning ställde ett antal modiga bröder sig på scen och
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händelserika logetid och det var en hel del. Nisse Jansson tackade för sig
och vännerna för att ha fått möjligheten att närvara. Sedan var det dags för
hemgång.

56 Logen Camulus, Skövde

Bertil B

Eubatmöte 9 oktober

Äntligen frack igen! Det var nu inte utan anledning som 43 bröder samlades
uppklädda till tänderna. Det var nämligen Eubatmöte med utdelning
av Ordens Stjärntecken! Tillfällige ÄÄ Jan-Olof Svärd välkomnade alla
och i synnerhet ämbetsmännen från vår Storloge Vänerland. Bröderna
OveCarlsson och Torbjörn Palm hedrades med Ordens Stjärntecken för
förtjänstfulla insatser för vår loge och därmed för Orden. Båda inträdde i
Orden 2002 och har genomfört flera ämbetsmannaperioder. SÄÄ Alf Stensson
lyckönskade till utmärkelsen och gratulerade även logen Camulus att ha så
föredömliga bröder.
Nymedaljerade broder Owe fick dessutom födelsedagsdiplom med
anledning av 60 fyllda år. Lika ung är broder Leif Westeberg som även han
diplomerades för detta.
Org Leif Karlsson spelade en glad låt med Janne Loffe Carlsson som avled
i augusti i år . Loffe hade på 60-talet en popgrupp ihop med Bo Hansson och
fick spela med självaste Jimi Hendrix minsann, minns han.

51 Logen Guta, Visby
Druidmöte 4 oktober

Höstsäsongen inomhus i Logen
inleddes med ett Druidmöte med
gradgivning. Vi hade glädjen att få
hälsa Bardbroder Johan Andersson
välkommen i Druidbrödrakretsen.
Broder Johan har kommit tillbaka
i logegemenskapen efter några
år där familjesituationen lagt
ÄÄ Jan Ohlsson och nye Druidbrodern
hinder i vägen för närvaron. Efter
Johan Andersson
den högtidliga gradgivningen hölls
efterloge i ”Oktoberfest”-anda med tyskt öl och goda korvar med sauerkraut. Tal
till nyblivne Druidbrodern och till fosterlandet kryddade den smakrika menyn.

Bardating 14 oktober

Beredande broder OÄ Ivan Wöldern samlade sex Eubater till instruktion och
information. Bardatinget öppnades och de sex Eubaterna tågade in i Lunden,
noggrant styrda av M Göran Johansson. Bröderna välkomnades i Bardgraden
sedan den högtidliga ritualen genomförts stilenligt.
I efterlogen bjöds bröderna till bords och kunde avnjuta en i vanlig
ordning utsökt Gutamåltid med goda drycker. Där hälsades de nya
Bardbröderna ånyo välkomna i brödrakretsen av ÄÄ Jan Ohlsson. Kvällen
avslutades traditionsenligt med kaffe och Guns goda kaka.

Från vänster: SV Tomas Wenell, Owe Carlsson, SÄÄ Alf Stensson,
Torbjörn Palm och SM Pierre Ullmark

Oktoberfest

Fredagen den 20 oktober hade logen en AW med tema: Oktoberfest. Ett 40-tal
bröder med medbjudna intog korv, potatissallad och surkål. Ett uppskattat
tilltag som lär återkomma.

Druidmöte med gradgivning 23 oktober

Denna kväll samlades 44 bröder för att övervara bröderna Olof Boqvist, Jonas
Hallerström och Tomas Monséns upphöjelse till Druidgraden. ÄÄ Leif Forsell
hälsade de församlade bröderna välkomna och då i synnerhet vår stiftarbroder
Ronald Holmström samt gästande bröder från logen Tailesin i Jönköping.
Druidgradgivningen genomfördes stilfullt och vant av alla inblandade.
Bröderna Christer Hardenberg och Per-Anders Sääf hade varit på
96-årskalas hemma hos vår broder Åke Nilsson. De förde med sig hälsningar
till bröderna från jubilaren. Sedan framförde Org Leif Karlsson en finstämd
visa med sångaren, låtskrivaren och även journalisten Tomas Andersson Wij.

ÄÄ Jan Ohlsson omgiven av nya Bardbröderna Nils Gardell, Bengt Gardelin,
Niklas Gustafsson, Urban Svensson, Niclas Pettersson och Roberth Östergren

Två nya Eubater vid reception 1 november

Vid storlogen Bardalands höstmöte överbringades Ordenselden till
Grundlogerna. Det första som hände vid Eubatmötet blev därför Eldens
ankomst till logen Guta. Efter denna öppningsritual övergick vi till
receptionen. En välfylld logesal välkomnade de nya bröderna Tenny Larsson
och Christer Mårtensson.
Den efterföljande Gutamåltiden
som källarmästarn Björn Pettersson
sammanställt fick vi smaka på hösten
i form av älgfärsbiff med kantarellsås.
Där välkomnade ÄÄ Jan Olsson
samtliga bröder till bords och de nya
bröderna till gemenskapen i logen
ÄÄ Jan Ohlsson flankerad av nya
Guta och uppmanade dem att vara
Eubaterna Christer Mårtensson och
flitiga besökare för egen utveckling
Tenny Larsson
och glädje i brödernas krets.
Tal till fosterlandet hölls av Ingemar Boström och Björn Andersson
framförde ett inspirerande tal om Druid-Orden och vad brödraskapet kan
ge och innebära av stöd och personlig förkovran. Tenny Larsson tackade för
receptionen och välkomnandet i Logen och kvällen kunde sedan avslutas
med trivsamt samkväm kring kaffebordet och Guns goda syltkaka.
Text Rolf Enström, foto Johan Olsson

Från vänster: Olof Boqvist, Jonas Hallerström,
Beredande broder Christer Hardenberg och Tomas Monsén

Under efterlogen berättade MÄ Jan- Olof Svärd om druider genom
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historien följt av nationalsång. ÄÄ Leif Forsell berömde i sitt tal de tre
nyblivna druiderna. Att dessa är mycket duktiga på att besöka logens möten
följt av en skål för Camulus. Skm Bengt Bergs skål blev ovanligt välfylld
denna kväll. Detta lär gagna någon av Skövdes biståndsorganisationer vad
det lider.
Text och bild Ulf Sahlén

57 Logen Alir, Söderhamn

Logen Henry Hurle. Möten med besökare är alltid lite extra uppskattade och
ibland kan man nog fundera på om man själv inte borde vara lite flitigare
att besöka andra loger, det är ju faktiskt väldigt givande. Invigningen
genomfördes med de förväntansfulla Recipienderna på sedvanligt sätt och de
numera är stolta medlemmar av Druid-Orden.

Druidgradgivningen 29 september

Säkert är vi många som vrider, vänder och stönar för att knapparna inte
vill... men när vi väl fått till det och är på mötet då är det något speciellt med
fracken, man känner sig speciell och lite förväntansfull. Alldeles speciellt
är det naturligtvis att få upphöja bröder till nästa grad och det var vad som
skedde i Söderhamn den 29 september. Vi var ca 40 bröder som slutit upp,
trots älgjakt.

61 Logen Halör, Höllviken
Eubatmöte 20 oktober

Logerna Halör och Stella Polaris höll gemensamt Eubatmöte hos logen
Halör, en mångårig tradition där vi återgäldar med besök på deras Bierabend
i februari. ÄÄ Joakim Boström kunde hälsa 70 bröder välkomna, det gav en
fin stämning i vår lund och ett fint möte. Till efterlogen anslöt tre presumtiva
bröder. Med 73 sittande bröder hade FU mycket jobb, men det fungerade
perfekt, ett stort tack till Lv och alla som hjälpte till.

Bror Johansson, Ulf Johansson, Guy Pernesten, Henry Majlöf, Erik Sunnert,
John Staffas, Andreas Sjölin

Druidgradgivningen gick planenligt och vi tackar särskilt beredande
broder Per-Olov Persson för väl utfört arbete.
Det påpekades på mötet bl a om vikten av att nya bröder blir
omhändertagna så att de känner sig välkomna. Faddrarna har här en viktig
guidande uppgift.
Logen balloterade om 7 presumtiva bröder, spännande. Vi skall se till så
de känner sig välkomna.
Efterlogen avnjöts med en mycket god 2-rätters måltid, till allas glädje.

Stämningen var verkligen på topp, så ÄÄ fick vid något tillfälle be bröderna
dämpa sig något så vi kunde höra vår gästande trubadur spela och sjunga.
En härlig kväll var till ända. Tack alla.

Text Lars Furubom, bild Sven-Erik Olsson

Ulf Liljegren, foto Bertil

60 Logen Arosia, Västerås

64 Logen Idris, Strängnäs

Eubatmöte med reception

Druidgradgivning den 4 oktober

Oktobers Eubatmöte med invigning av nya medlemmar blev i år en mycket
trevlig tillställning med besökare från vår moderloge Henry Hurle med Björn C,
Bertil S, och Tomas M i spetsen för drygt ett dussin bröder varav en stoltserade
med en mycket fin skotsk högtidsdräkt, komplett med alla tillbehör?

Förväntansfulla gäster

För de tre Bardbröderna Hans Söderman, Bengt Degerman och Mats Berget
inleddes kvällen i spänd nervositet inför det okända som låg framför dem.
Stadiga som klippan och lugna som filbunkar passerade de dock eklutet och
kom ut på andra sidan, upphöjda till Druider och synbarligen mycket stolta.
På den efterföljande Brödramåltiden blev
det, kvällen till ära, extra mycket sång med
logens organist Sture Hägglund, som den
självklare anföraren. Broder Sture som fyllde
70 år hade tidigare under dagen bjudit alla
bröder på konditori där vi glatt smakade på
både det ena och det andra. Efter brödernas
Broder Sture Hägglund,
bull- och kakätande, till vilket broder Sture
Organist och 70-årsjubilar
uppmuntrat oss att ta i ordentligt, räknades
så notan ihop och betalades. Men inte nog med att broder Sture stod för
bullarna – Nejdå, långt ifrån! Broder Sture tredubblade sedan den nyss
betalda bullsumman till ett nytt belopp och innan dagen hunnit bli kväll

Kvällens Recipiender och ÄÄ. Från
vänster, Sture Berglund Arosia , ÄÄ Peter
Beijer , Lars Sundquist Henry Hurle

Bröderna från Köping hade valt vår loge för att, tillsammans med Arosias
recipiend Sture Berglund, även få en ny broder Lars Sundkvist invigd till
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broder Per Östensson tackade för en högtidlig invigning och trevligt mottagande.
Efterlogen blev för övrigt som vanligt en mycket trevlig tillställning med
lotteri, god mat och dryck innan bröderna nöjda vandrade hemåt.

Främre Raden fr v: Hans Söderberg, Bengt Degerman och Mats Berget
Bakre raden fr v: RSM Ulf Tengbrand och ÄÄ Conny Karlsson

KF

hade broder Sture betalat in 5 200 kr till Druid-Ordens Stipendiefond, att
användas för helt andra bullar än förmiddagens.
Efter brödramåltiden avslutades kvällen med kaffe och avec i broderlig
värme medan höstregnet strilade ner i världen där utanför.

70 Logen Manannán, Falkenberg
Gradgivningslördag den 28 oktober
i ordenshuset i Falkenberg

Text Håkan Askelöf, foto Per-Olof Rosén

Bröder var kallade vid lunchtid och 24 stycken samlades inför stundande
Bardating med reception.
Högtidsklädda bröder
och ämbetsmän i blå
kappor, genomför
dagens möte med
reception för Eubaterna
Sven Karlsson och
Kristian Olsson.
Sedan recipienderna
välkomnats i
Bardgraden, beklädda
med Bardregalien
och anvisats till hedersplats i Lunden kunde dagens Bardating avslutas
ritualenligt och församlade bröder fick avnjuta en mindre måltid med kaffe
för att senare på eftermiddagen återsamlas till Eubatmöte med reception.
28 bröder kom till ordenshuset
i Falkenberg denna eftermiddag
för att uppleva den högtidliga
invigningen av en ny broder i
Eubatgraden. Per-Arne Andersson
hade hörsammat kallelse till
invigning i vår orden och togs
omhand av beredande broder BoLennart Thuresson.
Som inledning till dagens Eubatmöte
förrättades Ordens eldöverbringande där Logens ÄÄ Jan-Inge Johansson med
handbarder trädde in för att bringa ljus i Lunden och tända altarlågan. Med
alla ämbetsmän på plats öppnas dagens Eubatmöte med reception.
Under högtidligt agerande i Lunden genomförde en erfaren
ämbetsmannakår i vita kappor en minnesvärd reception där logen tillfördes
en ny Eubatbroder.
Efter slutförd invigning återupptogs mötesförhandlingarna enligt
dagordningen. Under Ordens bästa förrättade ämbetsmän från Storlogen
Västanland utdelning av Ordens Veterantecken till OÄ Ulf Andersson, OÄ
Bo-Lennart Thuresson och OÄ Kent Olsson samt Ordens Stjärntecken till
Kenneth Svensson. Efter väl utförd teckenutdelning hälsar SMÄ Lars-Anders
Kvint, SM Lars-Erik Åkesson och Hedersdruid ROÄ Bertil Svensson mot ÄÄ
och MÄ och lämnar Lunden.

66 Logen Taliesin, Jönköping
Druidgradgivning med Ballotering

Ett tjugotal bröder samlades till Druidstämma med gradgivning samt
ballotering över en ansökande broder. Broder Christer Ström från logen
Cynthus, Ulricehamn kom på besök då dagens recipiend var hans adept.
Bröderna bjöds på en mycket väl genomförd gradgivning. Balloteringen
utföll dessutom positivt och vi kommer att ha invigning av en ny broder vid
nästa Eubatmöte den 27 oktober.
Efter druidstämman samlades
bröderna i matsalen och där infann
sig snabbt en festlig stämning.
Talet till fosterlandet hölls i höstens
tema av MÄ Lennart Magnusson.
Recipienden Alexander Fäldt höll
tacktal och berömde ämbetsmännen
för deras insats. Bröderna var
väldigt generösa med bidrag till
kvällens välgörenhetsinsamling.
SSkr Anders Regnell uppmanade
bröderna att bli månadsgivare till logens Stipendiefond som oavkortat går
till prostatacancerforskningen. Logevärden bjöd på en till kvällen anpassad
och god brödramåltid.
Lennart M/Kennet J

69 Logen Rigel, Örnsköldsvik
Eubatmöte med reception den 27 oktober

Denna oktoberkväll innebar ett härligt tillskott för logen Rigel i form av
fyra nya bröder vilka var Ove Johansson, Adrian Lindström, Lars-Göran
Strömberg och Per Östensson som här flankerar ÄÄ Kjell Fjellström.
Under efterlogen höll MÄ Ulf Tjernstrvöm talet till fosterlandet, ROÄ
Olof Glud, ROÄ John-Ture Karlsson och ÄÄ Kjell Fjellström talade alla till
recipienderna och hälsade välkommen till logen varefter de nya bröderna via
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för broder Jans skull att allt gått så bra.
Så var det dags för det formella startskottet inför bildandet av ny loge
i Oskarshamn. Broder Owe Carlsson hade skjutsat tre nya bröder från
Oskarshamn, Torbjörn Sternell, Håkan Poopuu och Jerry Mohs, som högtidligen
invigdes som nya bröder i logen Allbota. ÄÄ Martin Holm påminde om att detta
var en historisk och högtidlig dag.
Nu inleds ett nytt steg i arbetet med bildandet av ny loge. De nya bröderna
tillsammans med Owe Carlsson tillhörande Camulus i Skövde (numera
boende i Oskarshamn) och befintliga bröder i Allbota måste fortsätta att
föreslå och rekrytera nya ”Oskarshamnare” till druidorden.

Vårt högtidliga möte avslutas därefter ritualenligt.
Under påföljande brödramåltid höll OÄ Magnus Bengtsson talet till
fosterlandet och utbringade fosterlandets skål, ÄÄ Jan-Inge Johansson höll
sitt gratulationstal till recipienderna samt överlämnade välkomstpaket till
den nyvordne Eubatbrodern samt till teckenmottagarna och därefter höll
Sven Karlsson recipiendernas tacktal. OÄ Ulf Andersson riktar ett ödmjukt
tack från alla tecken-mottagare till Storlogens ämbetsmän och vår egen
loges ämbetsmän.
Fortsättning följde med kaffe med avec och gratulationer till recipiender
och teckenmottagare. Samfällt kände vi bröder att denna dag varit
minnesrik och högtidlig.

Höll i pennan gjorde Håkan J

78 Logen Avalon, Älmhult
Eubatmöte 5 oktober

Ibland är ordningen omvänd. T ex kan man börja en möteskväll med ett ideellt
inslag. Vilket var precis vad som skedde vid detta Eubatmöte.
IKEAs museum är en av de stora turistmagneterna i Älmhult. 200 000
besökare på ett år är imponerande siffror. En av detta möbelföretags
verkliga veteraner, broder Sven-Arne Svensson med son, guidade oss runt
och berättade initierat om IKEAs historia. En mycket intressant ideell
programpunkt, vilken vi avverkade i god tid före själva möteskvällen.
Väl tillbaka på Druidgården öppnade ÄÄ Per Dackander mötet med att
hälsa 60 bröder välkomna och vände sig då speciellt till våra gäster från Logen
Hesperius i Malmö med RSÄÄ Anders Eriksson i spetsen.

Noterat av Kent Olsson

77 Logen Allbota, Färjestaden/Kalmar
Bardating 22 september

Denna kväll var de dags för årets Bardating med gradgivning. Fem bröder
hade kvalificerat sig och bjudits in för att få ny grad.

ÄÄ Per Dackander, RSÄÄ Anders Eriksson och MÄ Lars Pihl

ÄÄ genomgång av våra symboler fortsatte med månens betydelse för vår
verksamhet. Både mytomspunna och verkliga fenomen är förknippade med
denna speciella himlakropp.
Nästan alla ämbetsmän fanns på plats med undantag för Lv, där LarsGöran Pettersson vikarierade med stor bravur.
Vår gäst från Riksstorlogen, RSÄÄ Anders Eriksson, informerade om
Druidlogens internationella verksamhet och en kommande världskongress
2020 i Malmö för IGLD.
Logen Hesperus ÄÄ Gunnar Edebrand hälsade från sin loge och förärade oss ett
bidrag till Stipendiefonden som tack för besöket hos oss.
Mötets ideella inslag var, som noterat, redan genomfört och ÄÄ Per
tackade broder Sven-Arne Svensson för ett mycket givande besök hos hans
arbetsgivare och dess museum.
Förbrödringen, från hög till låg, var som vanligt på utmärkt nivå både
under en välsmakande middag och senare i efterlogen.

Andreas Janzon, Stefan Thörn, Henrik Karlsson,
Gunnar Hallberg, Anders Henriksson

Till nya barder upphöjdes högtidligen bröderna Andreas Janzon,
Henrik Karlsson, Anders Henriksson, Gunnar Hallberg och Stefan Thörn.
Ämbetsmännen var på några poster decimerade. Men ersättare hade kallats
in och dessa genomförde tillsammans med de ordinarie ämbetsmännen
kvällens möte med lugn och värdighet.

”Extra” EU-gradgivning 3 oktober

Bröderna välkomnades av logevärden Jan Pettersson med gipsad arm. En
olycka under semestern kunde slutat riktigt illa så bröderna var hemskt glada

Eubatgradgivning 20 oktober

Reception av nya bröder är alltid ett både högtidligt och glatt evenemang.
Så även denna gång. Vi var 41 välklädda bröder som bänkade oss i Lunden
och 44 som så småningom tågade ut till de väntande festligheterna denna
höstliga fredagskväll.
Vår ÄÄ Per Dackander öppnade som vanligt med ett välkommen och
med sin fortsatta genomgång av våra symboler i Druidlogen. Denna gång
handlade det om begreppen Endräkt och Eubat.
Under mycket högtidliga och värdiga former invigde vi tre nya bröder i vår

Jerry Mohs, Håkan Poopuu, Torbjörn Sternell
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gemenskap. Ulf Svensson, Per-Inge Ohlsson och Patric Engblom är numera
nyblivna Eubater med allt vad detta innebär för deras respektive framtid.
Som vanligt avtackades även faddrarna till de recipierade varvid deras
ansvar för sina adepter blev påminda. Det gäller att ta hand om och vägleda
de nya in i vår gemenskap.
Förra mötet hade vi besök av RSÄÄ Anders Eriksson, och denne hade
skickat ett stort tack för sitt besök hos oss och önskade oss lycka till
fortsättningsvis.
En reception är ganska omfattande i tid och vårt ideella inslag detta möte
fick inskränka sig till ett vackert musikstycke av Giuseppe Verdi. Absolut
ingen dålig ersättning.

Stärkta av lunchen kallade ÄÄ Sebastian Zander till dagens andra
gradgivning där vi välkomnade två nya bröder till vår loge och orden.

Bakre raden: Sebastian Zander ÄÄ, Bengt Ljung tf TjOÄ.
Främre raden: Niklas Schröder, Niklas Svedenlind

Efter denna gradgivning var det tid för middag där broder Lv Niklas
Lindblad skämde bort oss med en välsmakande måltid bestående av
Timjanstekt flankstek med rökt majonnäs till förrätt samt lågtempererad
högrev med svartrot och gotländska morötter. Under kvällen och dagen
underhöll broder Göthe Johansson med dragspel och allsång, vilket
uppskattades av samtliga.

Nya Eubaterna Ulf Svensson, Per-Inge Ohlsson och Patric Engblom

Den uppsluppna delen av en Eubatgradgivning utspelar sig traditionellt
i vår matsal. Där flödar de spirituella talen och där skålas av många
anledningar. Under en välsmakande måltid fick vi lyssna till ÄÄ Per
Dackanders tal till de nya bröderna, och därefter tacktalet från de nya
framfört av Patric Engblom. Ett tal som även inkluderade skönsång av ett för
tillfället lämpligt slag.
Broder Pierre Lennartsson höll ett välformulerat tal till Fosterlandet med
obligatorisk skål och nationalsång som följd.
Mycket tyder på att vi nu har inkluderat tre nya intresserade och engagerade
bröder i vår skara. Innan vi bröt upp för fortsatt gemenskap i efterlogen fick dessa
sina nålar och annan nödvändig ”utrustning”.
En glad förbrödring i efterlogen visade sig vara ett perfekt motmedel mot en
ruskig, mörk och höstlig kväll utanför Druidgården.

Vid pennan, Tomas Martinsson

82 Logen Samain, Uppsala
Eubatmöte med reception

Den 25 oktober rådde ett riktigt höstruskväder i Uppsala vilket bidrog till
en skarp kontrast till värmen som mottog bröderna i logen. 23 bröder hade
samlats för att välkomna en ny broder till Svenska Druid-Orden och logen
Samain. Efter att ledsagande brodern Jan Gustafsson intygat den sökandes
goda syften, att han svarat jakande på frågeställningarna och skrivit in sitt
namn i Ordenslagen kunde den högtidliga ceremonin starta. Ledsagad av sin
fadder inträdde recipienden Jan Leijonmarck in i Lunden för att där invigas
som broder i vår Orden, vilket också skedde ytterst högtidligt och rituellt
korrekt förrättat av ämbetsmannakåren.
I efterlogen rådde en god förbrödring och all uppmärksamhet riktades

Alf Carlsson

81 Logen Dair, Stockholm
Druidgradgivning Lördag den 14 oktober

24 druidbröder samlade i logen Dairs lokaler för en dubbel gradgivning. På
förmiddagen upphöjdes 5 bröder till Druidgraden. Efter den högtidliga och
väl genomförda gradgivningen inmundigades en lunch bestående av Sotarns
jägargryta tillagad av MÄ Mikael Lindberg.

Broder Jan Leijonmarck gratuleras av ”mamman”
logen Belenos ÄÄ Arne Wessner

till den nye brodern. Av de traditionella talen, hölls talet till Fosterlandet av
MÄ Lars Göransson och dikten till eubaten lästes av broder Kari Aarnivaara
som också riktade några väl valda ord till broder Jan som kontrade med att
uttrycka sin sanna glädje över att ha blivit en Druidbroder!
Text Kari A, Foto Claes Enwall

Bakre raden: Sebastian Zander ÄÄ, Ove Lundqvist, Daniel Gräntz, Bengt Ljung tf
TjOÄ. Främre raden: John Dervinger, Göthe Johansson, Bo Samuelsson
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VI GRATULERAR

födelsedagarna i december
December
94 år

75 år

Wirdar, Arvid Rosenlund, 9 dec

91 år

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

90 år

Idris, Lars-Erik Simonsson, 1 dec
Merlin, Rutger Jarlenfors, 18 dec

85 år

Aquila, Lars Grundel, 3 dec
Orion, Ronney Nordberg, 21 dec

80 år

Alir, Stig Frånlund, 1 dec
Arcturus, Stig Lindgren, 8 dec
Samain, Lars Jonneryd, 9 dec
Ossian, Sven-Åke Henriksson, 10 dec
Wirdar, Sven-Holger Johansson, 14 dec
Ossian, Karl-Gunnar Eklund, 29 dec

Minera Ferrorum, Per-Olof Dynesius, 3 dec
Halör, Lars Lundh, 6 dec
Wales, Bo Jinert, 8 dec
Halör, Ingmar Thunell, 10 dec
Guta, Jan-Erik Wessman, 11 dec
Stella Polaris, Alf Hansson, 13 dec
Beltain, Henning Danielsson, 18 dec
Neptunus, Leif Stjärnberg, 24 dec
Selene, Karl-Axel Ivarsson, 28 dec
Stonehenge, Nils Arne Andersson, 29 dec

70 år

Carnac, Ole Knudsen, 5 dec
Cynthus, Christer Ström, 7 dec
Nerthus, Karl-Åke Bäckmark, 11 dec
Pallas, Karl-Arne Lindquist, 21 dec
Cynthus, Henrik Madar, 22 dec
Nerevs, Rolf Blomdahl, 24 dec
Merkur, Bo Viklund, 25 dec
Cynthus, Erik Andersson, 27 dec
Samain, Herman Högstorp, 28 dec
Idris, Per-Olof Rosén, 28 dec
Stella Polaris, Per-Olof Malm, 29 dec

Allbota, Håkan Nilsson, 29 dec
Capella, Ronald Ringqvist, 29 dec
Amici, Arvo Jääskeläinen, 31 dec

60 år

Allbota, Ola Davidsson, 10 dec
Merkur, Benny Öhman, 20 dec
Aquila, Lasse Jacobsson, 27 dec

50 år

Thesevs, Petri Falk, 2 dec
Temenos, Sven-Arne Blixö, 7 dec
Amici, Magnus Hultén, 8 dec
Taliesin, Joakim Jannerfeldt, 10 dec
Circius, Patrik Andersson, 27 dec
Merkur, Esbjörn Häggström, 28 dec

BRUSTNA LÄNKAR
Logen Carnac, Helsingborg

Logen Ogmion, Hudiksvall

Logen Temenos, Edsbyn

Logen Eos, Skellefteå

Logen Stonehenge,
Hässleholm

Logen Wirdar, Ljungby

OÄ-br Jonny Sundin
Invigd i Orden den 12 januari 1988
Avliden den 22 oktober 2017
29 medlemsår

OÄ-br Tommy Janzén
Invigd i Orden den 27 oktober 1978
Avliden den 27 september 2017
38 medlemsår

Logen Merkur, Piteå

OÄ-br Tage Markström
Invigd i Orden den 7 november 1974
Avliden den 18 oktober 2017
42 medlemsår

OÄ-br Lennart Nilsson
Invigd i Orden den 17 april 1980
Avliden den 3 november 2017
37 medlemsår

OÄ-br Jan Appelin
Invigd i Orden den 14 december 1968
Avliden den 27 oktober 2017
48 medlemsår
OÄ-br Leif Henningsson
Invigd i Orden den 29 januari 1988
Avliden den 4 november 2017
29 medlemsår
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K-br Tage Andersson
Invigd i Orden den 24 januari 1962
Avliden den 13 augusti 2017
55 medlemsår

R-br Bertil Nilsson
Invigd i Orden den 17 september 1999
Avliden den 25 september 2017
18 medlemsår

Svensk Druid-Tidning

Nr 7 november 2017

VÄLKOMNA I
BRÖDRASKAPET
Logen Alir,
Söderhamn

Eu 17 10 26
Ousam Elghagri
Norra Hamngatan 11, 826 30
Söderhamn
Lennart Ericsson
Götgatan 20, 826 32 Söderhamn
Niklas Lundqvist
Mickelbergsvägen 29, 820 23
Bergvik
Carl Norberg
Slottsträdgårdsgatan 3, 802 66
Gävle
Helge Söderlund
Köpmangatan 22 A, 826 30
Söderhamn
Thomas Westerdahl
Ankarvägen 26, 826 60 Söderhamn
Johan Wicksell
Garvaregatan 3, 826 50 Söderhamn

Logen Arcturus,
Boden

Eu 17 11 10
Fredrik Hannu
Valnötsvägen 4, 961 48 Boden
Markus Lindström
Kungsgatan 20 B, 961 31 Boden
Jörgen Vikström
Paprikavägen 12, 961 47 Boden

Logen Argo, Ånge

Eu 17 10 17
Thord Johansson
Gamla vägen 21, 841 32 Ånge
Leif Nilsson
Barrtagsvägen 25, 841 33 Ånge
Håkan Strandell
Floravägen 23, 841 32 Ånge

Logen Cernunnos,
Höganäs

Logen Merkur, Piteå

Eu 17 11 14
Michael Erlandsson
Storgatan 51, 263 31 Höganäs
Stefan Thornblad
Hultabogatan 32 A, 263 38 Höganäs

Logen Circius,
Lycksele

Logen Mimer, Malmö

Eu 17 10 31
Tobias Backman
Timotejvägen 6, 921 92 Lycksele

Eu 17 11 08
Hans Berglund
Tårbäcksgränd 6, 216 20 Malmö
Jonas Gromark
Stora Nygatan 73, 211 43 Malmö
Stefan Olsson
Ingelstadsvägen 67, 232 54 Åkarp

Logen Fingal, Hörby
Eu 17 10 24
Kenneth Lindholm
Mellbyvägen 9, 243 72 Tjörnarp
Jörgen Stenbeck
Kabyssvägen 9, 243 35 Höör

Logen Minera
Ferrorum, Gällivare

Logen Guta, Visby

Eu 17 10 24
Jonny Hansson
Luleåvägen 48 A, 982 37 Gällivare
Ulf Landström
Länsmansgatan 7, 982 32 Gällivare
Lars Möllerström
Myråsen 10 A, 982 38 Gällivare

Eu 17 11 01
Tenny Larsson
Själsö Fiskevägen 20, 622 76 Visby
Christer Mårtensson
Halla Tomte 163, 622 54
Romakloster

Logen Idris,
Strängnäs

Logen Nemeton, Lund
Eu 17 11 01
Per Bergsten
Södra Esplanaden 8 A, 223 54 Lund

Eu 17 11 01
Staffan Andrén
Dalkolsvägen 10, 645 62
Stallarholmen
Frank Granath
Brunnsvägen 144 A, 645 43
Strängnäs
Lars Nivelius
Varpvägen 9, 645 45 Strängnäs

Logen Nerevs,
Nyköping

Eu 17 11 07
Magnus Hanberth
Tennisvägen 21, 611 64 Nyköping
Lars-Erik Johansson
Folkungavägen 35, 611 34 Nyköping

Logen Avalon, Älmhult Logen Karlavagnen,
Eu 17 10 20
Sundsvall
Patric Engblom
Östergatan 76, 343 32 Älmhult
Per-Inge Ohlsson
Stränghult 1874, 343 90 Älmhult
Ulf Svensson
Älmhultsvägen 30, 343 92
Häradsbäck

Logen Belenos,
Uppsala

Eu 17 10 26
Robert Bergström
Snoagatan 2, 943 32 Öjebyn
Jonas Brännström
Borgaruddsvägen 96, 945 91
Norrfjärden
Andreas Lindersson
Vallinsvägen 10, 954 91 Norrfjärden

Logen Pallas,
Norrköping

Eu 17 11 10
Kent-Ove Lundström
Påläng 148, 855 90 Sundsvall

Logen Manannán,
Falkenberg

Eu 17 10 28
Per-Arne Andersson
Hjortvägen 28 C, 311 41 Falkenberg

Eu 17 10 16
Erik Torelm
Hugingatan 42, 195 52 Märsta
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Eu 17 10 19
Iván Aguirre
Källvindsgatan 19, 602 42
Norrköping
Anders Nylander
Kapplandsgatan 8 B, 602 12
Norrköping

Logen Polstjärnan,
Kramfors

Eu 17 11 07
Sonny Andersson
Bäckland 220, 870 16 Ramvik
Thomas Östman
Högstavägen 7, 870 16 Ramvik

Logen Rigel,
Örnsköldsvik

Eu 17 10 27
Ove Johansson
Östra Dalgatan 12, 891 32
Örnsköldsvik
Adrian Lindström
Överfälle 138, 891 96 Arnäsvall
Lars-Göran Strömberg
Kusthöjden 13 B, 891 31
Örnsköldsvik
Per Östensson
Nygatan 36 A, 891 32 Örnsköldsvik

Logen Samain,
Uppsala

Eu 17 10 25
Jan Leijonmarck
Kristinavägen 12, 757 56 Uppsala

Logen Selene,
Trelleborg

Eu 17 11 06
Rickard Larsson
Carl Smiths gata 28, 231 66
Trelleborg
Fredrik Sjöström
Vinkelgatan 5, 235 36 Vellinge

Logen Taliesin,
Jönköping

Eu 17 10 27
Peter Axelsson
Falkvägen 7, 571 74 Äng

Logen Triton,
Norrköping

Eu 17 10 26
Lars Elfroos
Nyborgsvägen 4, 616 34 Åby

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