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Redaktionens önskemål
Bröder referenter & fotografer!

Starta alltid ditt referatskrivande med att fylla i mail-rutan så här:
Till: sdt@druidorden.org
Ämne ska innehålla logens nummer och namn samt vad referatet handlar om.
Är dessa uppgifter korrekt ifyllda underlättar detta vår hantering av inskickat material.
Starta alltid referatet med logens nummer, namn och ort. Kolla under ”Landet Runt” hur det ska se ut. Skicka inga bilder monterade i
dokumentet, dessa ska skickas separat i mailet i jpeg-format tillsammans med Word-filen.
Skriv referaten på neutralt papper i Word-dokument, 12p storlek.
Inga brevhuvud, extra mellanslag eller egna layouter. Referaten kan även skrivas direkt i mailet.
Skriv kortfattat utrymmet i tidningen är begränsat. Glöm inte att korrekturläs texterna. Använd stavningskontroller som finns i de flesta
program. Ny radmatning blir nytt stycke.
Är referatet över 2 eller 3 möten - skriv de då som ett referat men med en datummarkering som markerar det nya mötet.
Skriv enkelt och rakt, inga beskrivningar av Lundens utformning eller ritualernas innehåll. Referatet får inte bli en form av protokoll. Är
mötet ett gemensamt möte för flera loger - kom överens om vem som skriver referatet.
Inga beskrivningar av ritualer eller vad som händer i Lunden.
Bildtexterna alltid sist i referatet.

Hur mycket utrymme har jag till förfogande?
Till Landet Runt gäller
följande:

Olika aktiviteter, typ
företagsbesök, golftävlingar,
julfester mm

Referat för ett möte och en bild:
ca 800 tecken inkl blanksteg
(mellanslag).

1500 tecken inkl blanksteg
(mellanslag) samt 2-3 bilder.

Referat som innehåller två möten
och två bilder:
ca 1500 tecken inkl blanksteg.

Jubileer och Storlogemöten
Ca 4500 tecken inkl blanksteg (mellanslag)
samt 8-10 bilder är våra önskemål för jubileer.
Kontrollera med redaktionen om det finns
några speciella önskemål!
Referaten från Storlogerna är ca 3000 tecken
inkl blanksteg (mellanslag) samt 3-4 bilder.

Ordens Förtjänsttecken
Bengt Johansson

Ordens Förtjänsttecken & Jubelveteranerna
Hedra dessa bröder med en egen ruta där de blir
presenterade!
Använd 600 tecken med en bild!

Fredagen den 10:e m ars var stämningen lite h ögre ä n ett vanligt v id
logen Morvins Eubatmötet. Broder Bengt Johansson skulle föräras
Jubelveterantecknet.A lla bröder var p å ett utomordentligth umör och
vi h ade fint besök a v RSÄÄ Dan Wikman samt SÄÄ, SMÄ, SOÄ och SSkm
från SL Nordanland.
Kvällens möte fick en vacker cermoni av RSÄÄ Dan Wikman med assistans
av SÄÄ, SOÄ och SMÄ. En och annan anekdot berättades om broder Bengts
långa medlemskap i logen.
I efterlogen, serverades en mycket g od trerättersmiddag. Det kom även
tal från övriga bröder som berättade om broder Bengts arbete. Detta var
mycket intressant att höra.
Det blev en både lång och trevligt afton i bröders samvaro!

ÄÄ Christoffer Hedgren, Jubelveteran OÄ Bengt Johansson,
RSÄÄ Dag Wikman och SÄÄ Urban Engström
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Jubelveteran Bengt Johansson
Fredagen den 10:e mars var stämningen lite högre ä n ett vanligt v id
logen Morvins Eubatmötet. Broder Bengt Johansson skulle föräras

ÄÄ Christoffer Hedgren, Jubelveteran OÄ Bengt Johansson,
RSÄÄ Dag Wikman och SÄÄ Urban Engström
Jubelveterantecknet.A lla bröder var på ett utomordentligth umör o ch
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från SL Nordanland.
Kvällens möte fick en vacker cermoni av RSÄÄ Dan Wikman med assistans
av SÄÄ, SOÄ och SMÄ. En och annan anekdot berättades om broder Bengts
långa medlemskap i logen.
I efterlogen, serverades e n mycket g od trerättersmiddag. Det kom även
tal från övriga bröder som berättade om broder Bengts arbete. Detta var
mycket intressant att höra.
Det blev en både lång och trevligt afton i bröders samvaro!
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I huvudet
på en redaktör
Det våras för ämbetsmän

Svensk
Druid-Tidning

Vartannat år vid den här tidpunkten på byter grundlogerna, och även
storloger, ämbetsmän. Nya tillträder, en del sitter kvar och andra
skiftar befattning.
Att vara ämbetsman i en grundloge är en betydelsefull uppgift.
Vår överlevnad är i högsta grad beroende av grundlogerna och av det
arbete som bedrivs där.
Ädel Ärk (ÄÄ) är chefen. Han ska leda arbetet i logen samt delegera
arbetsuppgifter till övriga ämbetsmän när så bedöms nödvändigt.
ÄÄ har alltid det totala ansvaret och skall därför övervaka de övriga
ämbetsmännens verksamhet. ÄÄ ska också se till att så många bröder
som möjligt får arbetsuppgifter för ökad aktivitet.
Citerar ur utbildningspärmen, som för övrigt är en fantastisk
källa till kunskap för samtliga ämbetsmän; ÄÄ har ett mycket stort
ansvar för att logens möten genomsyras av en god druidisk anda,
för brödernas druidiska fostran samt för brödernas trivsel. Alla
arbetsuppgifter bör genomföras i ett nära och förtroendefullt
samarbete med de övriga ämbetsmännen samt med övriga
logens förtroendevalda.
Det jag särskilt fastnar för är ordet trivsel, som sorterar under
brödravård även om jag föredrar att kalla det brödraomtanke
eftersom vård, enligt mitt tycke, klingar sjukdomstillstånd. Omtanke
däremot står för att bry sig om. Nåja, trivsel var det. Jag tror att skapa
trivsel i logen är ett av de viktigaste uppdrag ÄÄ och ämbetsmännen
har, att just skapa trivsel i logen. Om bröderna trivs, kommer man till
mötena. Vi får mindre avhopp när man känner sig väl mottagen och
inbjuden in i brödragemenskapen. Trivs man, känner man sig även
mer motiverad till rekrytering av nya bröder till Orden.
Jag tror också att god stämning gagnar givmildheten och att man
därmed välvilligt bidrar mer till välgörenhet.
Samtliga ämbetsmän har självklart viktiga och
ansvarsfulla poster, men jag vill här speciellt lyfta
fram Marskalken. Hans agerande är kanske det
mest synliga i Lunden och därför särskilt viktigt att
hans uppträdande präglas av värdighet och stil, som
måste känneteckna varje möte inom vår Orden.
Vad jag med denna lilla betraktelse
vill förmedla är att ni ämbetsmän har
ett betydelsefullt arbete att utföra de
närmaste två åren. Och jag är också
övertygad om att ni kommer att lyckas
med detta.
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Ordensledningen (Ol), lever vi som vi lär?
Text Lars Grefmar, foto Per-Arne Meijgren

I vårt ledarskapskoncept, ”Det värdebaserade le0darskapet, VBL, anpassat
för användning på alla ledningsnivåer i Svenska Druid-Orden”, läser vi
bland annat: ”VBL bygger på att ämbetsmännen skapar goda relationer
med varandra på ett djupare sätt för att på så sätt kunna ha överseende med
varandras eventuella fel och brister, men framförallt se de starka sidor som
ämbetsmännen har. Ett bra sätt att komma varandra nära är att teambilda
ämbetsmännen i grundlogen, storlogen, riksstorlogen.” Sagt och gjort.
Eftersom nya Ol genomgått en stark förnyelse, beslöt vi att utöka
februari-Äk med någon form av teambildning. RSMÄ erbjöd sig att ta emot
oss i hans födelsehem Lundbäck i Byske, ca tre mil norr om Skellefteå.
På kvällen den 7 februari hämtades vi på flygplatsen av RSMÄ och RSOÄ,
våra båda norrlänningar. För oss fyra skåningar (RSÄÄ, RSV, RSBibl och
Ordenskanslist/OKan) blev det en chock direkt: minus 29 grader och 72 cm
snödjup! Något lite mer hemtamt var det kanske för RSSkr, RSSkm och RSM.
Nåväl, vi hade fått en packlista som skulle ta höjd för alla väder och
aktiviteter: Fältmässiga förhållanden skulle gälla: 2 – 3 bröder i varje rum,
en toalett och en dusch, men möjlighet till vedeldad bastu. Självhushåll med
älgkött som basvara. Följande skulle medtagas: Eget sänglinne/sovsäck och
handduk. Så även varma skor, gärna skoterskor och grova skor som kan passa
på ”Vita Blixten”. Varma kläder: underställ, jacka och täckbyxor samt varma
handskar, sockar och mössa. Hjälm som handbagage, om vi hade. Kläder
och regalie för Eubatmöte. Det var svårt för en skåning att få ihop en del av
persedlarna och det blev precis under godkända 20 kilo! Plus tungt handbagage.
Under drygt tre dagar avverkades Äk nr fyra i broder Mikaels kök. Varvat
med avbrott för kökstjänst och uteaktiviteter. Redan på ankomstkvällen
fördelades arbetsuppgifterna på ett överraskande lätt sätt. Utifrån vad
som måste göras tog var och en tag i vad han kunde bäst. ”Teamwork by
doing”, skulle man kunna säga. Mer och mer lärde vi känna varandra
och diskussionerna vid varje dagordningspunkt blev mer intensiva och
”öppna” än under tidigare Äk. Mer kreativa också, vill jag påstå. Förutom

s k löpande Äk-frågor fastställde vi den här gången också våra respektive
ansvarsområden, upprättade arbetsordning för Ol samt – och inte minst –
behandlades det Druidiska ledarskapet.
Dessutom stack vi emellan med ett trivsamt besök hos logen Eos. Se deras
referat "Kan Ordensledningen påverka klimatet?" på sidan 12.
Och så andra teambildningaktiviteter: RSMÄ hade fått ihop ett par ”Vita
Blixten” till var och en. De stod uppradade i snön utanför huset. Men det
var bara RSÄÄ som antog utmaningen att tolka efter en av de tre skotrarna
när vi körde ut. Träskidorna var så långa att de svårligen klarade de snäva
svängarna i skoterspåret, så ibland såg det mer ut som Bambi på hal is än
vår modige RSÄÄ!
Skoterkörning var en ny erfarenhet för flera av oss sydlänningar. Tekniskt
likt vattenskoter, så ”hornen” växte efterhand vi kände att vi behärskade
fartvidundren på den frusna sjön. Bullens korv på primusköket och grillad
falukorv över den öppna brasan förstärkte vildmarkskänslan. Skottningen
till sittplatser och plats för elden fixade de mer vintervana bröderna RSMÄ
och RSM medan RSOÄ och RSSkm skar till grillpinnar från lämpliga träd.
Vi andra hade fullt upp med att inte sjunka ner i snön samtidigt som vi
öppnade burkar, skar upp falukorv och serverade kaffe. Temperaturen hade
nu gått upp till minus 3, men snödjupet var ljumskhögt. Så pass högt att
skotern med släpkärra fastnade på hemvägen. Snabb teaminsats och färden
gick vidare. En osedvanligt fin och upplevelserik dag i bröders krets. Ett
minne för livet!
Efter de här dygnen vet vi betydligt mer om varandra. Och jag är
övertygad om att vi nu, när vi lärt känna varandra närmare, har bättre
förutsättningar att gemensamt lotsa Druid-Orden framåt. Jag rekommenderar
grund- och storlogernas ämbetsmän att gemensamt studera Druid-Ordens
ledarskapskoncept och gärna också genomföra någon form av teambildning.
Det är utvecklande, ger samhörighet och är synnerligen trevligt!
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Värdebaserat ledarskap finns att hämta på Ordens Hemsida:
Formulär och hjälpmedel/Dokument för grundloge/Värdegrund

Ordensledningen i Byske:

RSÄÄ Anders Eriksson,
Staffanstorp
RSMÄ Mikael Stenman, Lycksele
RSSkr Dan Bergeld, Karlstad
RSSkm Ulf Högberg, Söderhamn
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Bilder:

RSM Ulf Tengbrand, Strängnäs
RSV Lars Grefmar, Malmö
RSBibl René Lindelöf, Trelleborg
RSOÄ Dag Wikman, Piteå
OKan Per-Arne Meijgren, Malmö

01: Dom blev goda
02: RSV, RSSkm, RSOÄ, RSSkr
03: RSOÄ, RSSkr, RSÄÄ och RSMÄ
04: Nio par Vita Blixten
05: RSÄÄ tränar inför tolkningen
06: …och hornen växte
07: Grannt värre
08: Tungt arbete
09: RSMÄ, RSÄÄ, RSSkr, RSM, RSOÄ, RSSkm, RSV, RSBibl
10: Det tar sig…
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GALLIEN: Druidiska rötter i en svunnen kultur
Text Folke Dubell
När man studerar kelternas och
druidernas historia kan det vara
praktiskt att dela in den på något
sätt, t ex geograﬁskt. I så fall
skulle den druidiska och keltiska
historien ha fem grenar, nämligen
den franska, brittiska, spanska,
italienska och turkiska grenen.
I den här artikeln ska jag
fokusera på den franska grenen.
Jag spårar först varifrån kelterna
kom, och vart de tog vägen. Sen
berättar jag om de två viktiga
keltiska kulturtraditionerna
Hallstatt och La Tène. Därefter
söker jag svar på hur religionen
var organiserad och hur druiderna
uppstod. Slutligen tar jag sikte på
det grekiska inﬂytandet och dess
påverkan på det galliska samhället
och på druiderna.

Hallstatt

Kelternas förfäder invandrar och
efterlämnar ett stort kulturarv

I ett första skede, som varade i flera tusen år,
migrerade kelternas förfäder västerut från
steppkulturerna nordost om Svarta- och Kaspiska
havet. De nådde saltstaden Hallstatt i Österrike
omkring 900 f Kr. Där stannade många kvar,
medan andra fortsatte längre västerut, som kartan
visar. En del av dem som slog sig ner i Hallstatt blev
så småningom välbärgade saltbaroner tack vare
saltgruvorna, som de exploaterade. Deras levnadssätt
och rikedom gav upphov till en unik kulturtradition
på 750-talet f Kr, den s k Hallstattkulturen.

Krater

Goda affärer skapade keltiska “prinsar”1

Hallstatt
La Tène

Från Hallstatt spred sig kelterna ännu längre
västerut och in i det landområde, som senare blev
Gallien (Frankrike). En grupp fortsatte över Engelska
kanalen och slog sig ner på de brittiska öarna. Några
tog sig över till Irland och därifrån till Skottland. En
annan grupp vek av söderut över Pyrenéerna och in
på den iberiska halvön (Spanien).
På vägen västerut från Hallstatt, i La
Tène, vid sjön Neuchâtel i Schweiz, uppstod i
mitten på 400-talet f Kr ytterligare en keltiskt
kulturtradition, som vi kallar La Tène-kulturen.
Kelterna har varit mycket kulturellt produktiva
och lämnat efter sig ett stort kulturarv, varav
en stor del finns på muséer runtom i Europa.
Det framgick tydligt under den stora keltiska
utställningen som hölls i Palazzo Grassi de Venise
i Milano 1991. De keltiska kulturtraditionerna
fortsätter att berika den europeiska kulturen.
6

De invandrade kelterna i Gallien levde i klan- och
stamsamhällen. Men på 700- och 600-talen f Kr
började små furstendömen dyka upp. De bildades
kring centralt belägna fästningar. “Furstarna” i
dessa samhällen lät sig begravas i stora, påkostade
gravar, ibland med häst och
vagn, men nästan alltid med
vapen, smycken, mat och
dryck (amforor med vin),
och andra bekvämligheter
för den fortsatta färden.
Över gravarna låg stora
jordhögar (tumulus), som
skvallrade om att här låg
en “prins” begraven. Kratern här ovan är från
Hallstattkulturen. Just det här exemplaret2
återfanns i den grav som tillhörde “prinsessan
i Vix” (Côte d’Or) och är från omkr. 500 f Kr,
importerad från Grekland.
Senare tiders arkeologer skulle komma att
kalla dessa gravar “prinsgravar” på grund av det
välstånd, som gravarna vittnade om. “Prinsarna”
hade blivit rika på att exportera tenn söderut
till etruskerna och grekerna. Tennet kom
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Dessa “prinsar” var inte “prinsar av
blodet” dvs avkomma av ett furstehus,
utan de benämndes så av nutida
arkeologer på grund av deras rikedom.
1

Hallstatt idag
ursprungligen från de brittiska öarna. Det var
en lukrativ transithandel, som blev ännu mera
lukrativ efter 600 f Kr, då
greker från handelsstaden
Fokaia (nu Foça, Turkiet)
grundade hamnstaden
och kolonin Massalia
B1
(Marseille) i södra Gallien.

Druiderna på väg in i
historien (ca 450-talet f Kr)

Gallerna började också importera saker och
ting. Det syntes också i gravarna. Livet började
förändras och den sociala hierarkin blev ännu
tydligare. Småkungarna lade sig till med nya
(sociala) vanor, t ex vad gällde dryck; de började
dricka vin, som de importerade i mängder. De
hade storslagna fester, och de började ge och ta
emot dyrbara gåvor, t ex den stora kratern i Vix.
Det är i detta nymornade samhälle i Gallien, den
första keltiska civilisationen som vi känner
till,, som vi kan ana druidernas uppkomst.

Druidernas föregångare

De rika handelsmännen – “furstarna”
– blev så småningom till “småkungar”
(roitelets) och de ville ha medhjälpare
– ett “hov” med kunniga tjänare. Ungefär i
mitten på 400-talet f Kr tycks kungens arbetsbörda
ha blivit så stor, att han överlät de religiösa och
rituella arbetsuppgifterna på staben. I denna
fanns den högste ansvarige för helgedomarna.
Han kallades Gutuater3 och han hade stor makt
över folk och fä. Till sin hjälp hade han olika
“experter”. Viktigast av dem alla var de som hade
kunskap om de olika offerritualerna och som
“visste” vad de olika gudarna ville (ha). Örtläkare
ingick också i gruppen. De var duktiga på
medicinalväxter och kunde bota en del sjukdomar.
Därutöver fanns särskilda väktare, som ansvarade
för djuren (nötboskap, får och gris), som skulle
offras. Även människooffer förekom i Gallien,
liksom i det romerska riket, Etrurien, Grekland
m fl länder.
Slutligen fanns det personer med goda

kunskaper i den galliska lagen inklusive
sedvanerätten och som kunde döma därefter.
Ungefär så såg den religiösa (och rättsliga)
organisationen ut innan druiderna fanns.
Historiskt har vi kallat dessa funktionärer för
“präster”, därför att de ansvarade för det som
upplevdes som heligt. Med stor sannolikhet har
druider och eubater (vates) växt fram ur den här
funktionärsgruppen. I sin bok Les Gaulois skriver
Jean-Louis Brunaux, framstående fransk arkeolog
och kännare av den galliska civilisationen, att
dessa präster “senare tog namnet druider”4. Första
gången som ordet “druid” nämns i skrift är i
Aristoteles bok om magi eller metafysik. Vi vet inte
exakt när den publicerades, men det
bör ha varit omkring 350 f Kr, eftersom
Aristoteles levde 384 - 322 f Kr.

Massalia öppnade upp Gallien

Grundandet av Massalia öppnade upp Gallien för
grekisk handel, diplomati och inflytande.
I de historiska källorna beskrivs hur
delegationer kommer till Gallien för
samtal. Vad talade man om?
Troligen om handel, legosoldater,
vapen, hästar, vagnar, boskap och, inte
B2
minst, slavar. Romarriket ropade efter
slavar. Varor och gods, kunskaper och idéer
transporterades och kommunicerades nu från
Massalia på skumpiga vägar, floder och på slitna
(kvinno)ryggar upp mot centrala Gallien. Man
räknar med att mellan 500 000 till 1 miljon 25-liters
vinkrukor kom årligen via Massalia till Gallien.

Höjd 1.64 m, vikt 208 kg, kapacitet
1100 liter.
2

När den druidiska ordningen senare
kom på plats, togs denna viktiga
funktion över av eubaterna (vates på
latin).
3

Andra folk hade också motsvarigheter
till druider. I Persien kallades de
“Magi” (på latin), i Indien “Brahmaner”,
i Babylon och Assyrien “Kaldéer”, i
Etrurien och i Rom “Haruspices”. Alla
ord betecknar i stort sett samma
sak: präster, ﬁlosofer, astrologer,
teckentydare, siare, spåmän osv.
Redan på den klassiska tiden jämförde
man Persiens Magi och Indiens
Brahmaner med kelternas Druider.
4

B1: Emaljerad konst La Tène
B2: Gammal keltisk guldpeng
B3: Keltisk ceremoniell hjälm (La Tène)

Grekerna var vetgiriga och
affärsintresserade

Grekerna var nyfikna och vetgiriga, de ville höra
om religion, ritualer, offerceremonier, de galliska
gudarna, och vem som talade med dem. Men de
hade också näsa för affärer och var ständigt på
jakt efter nya idéer och uppslag. Ett exempel på
hur idéer och uppslag blivit praktisk verklighet är
de galliska legoknektar som mellan 369 och 368
f Kr krigade för den grekiske härskaren Dionysios
av Syrakusa (Sicilien), som då tillhörde Grekland.
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Ett sådant politiskt känsligt arrangemang måste
ha involverat de galliska kungarna, som sannolikt
också fick någon form av dusör, som gåva eller
belöning. Antalet legosoldater växte ständigt.
Galliska legosoldater var eftertraktade för de hade
rykte om sig att vara särskild råa och barbariska.
I Gallien kallades de gésates. Hundratusentals
galliska legosoldater tjänstgjorde i södra
Europas kungariken (och i Egypten) tills
Vercingétorix kapitulerade 52 f Kr och Cesar tog
kontroll över Gallien.

Pythagoras

Har du e-post i skräpkorgen?
Sedan en tid har vissa Ämbetsmän i alla GL fått nya e-postadresser med en gemensam struktur. Detta
gäller ÄÄ. MÄ, Skr, Skm, M, Iv, Yv, TjOÄ, Ark och Org och Lv i samtliga grundloger. Strukturen är
ämbete@grundloge.druidorden.com. T ex så är adressen till ÄÄ i logen Amici aa@amici.druidorden.
com. Detta kan eventuellt medföra att vissa e-postprogram inte känner igen den adresstypen och
skickar ett e-postmeddelande till ditt e-postprograms skräppost. Kolla gärna i skräpposten då och då
för att undvika att viktig information inte blir läst.
Peter Johnsson
Skr Stella Polaris Trelleborg
skr@stella.polaris.druidorden.com

De flesta legosoldater, får man förmoda, kom
tillbaka hem till Gallien med kunskaper i grekiska
språket, kulturen, religionen och samhället.
Sannolikt hade några av dem också fått höra
talas om Pythagoras. Likheterna mellan hans
broderskapsrörelse och den druidiska är för
stora för att kunna tillskrivas slumpen. Det ser
man redan vid en ytlig jämförelse. Båda avstod
t ex från att använda skrivkonsten, båda trodde
på själavandring och själens odödlighet, båda
betonade lång och gedigen utbildning, inte minst i
matematik och astrologi osv. Den stora skillnaden
var att druiderna inte hade någon ledargestalt av
Pythagoras kaliber. Nora K. Chadwick skrev redan
1966 i sin nu klassiska bok The Druids:” Hela
den kultur som vi kallar “druidism” är en
periferisk provinsiell kvarleva från det gamla
grekiska intellektuella systemet, överfört till
Gallien (med Marseille som mellanhand)”.
Huvudkällor:
Venceslas Kruta, Les Celtes, Histoire et
Dictionnaire, Robert Laffont, Paris, 2000.
Jean-Louis Brunaux, Les religions gauloises, CNRS
éditions, Paris, 2016.
Christian Goudineau, Regard sur la Gaule, Actes
Sud, 2007.
Nora K. Chadwick, The Druids, University of Wales
Press, 1966.
Pinterest 2018 (kartor, bilder).

Tomten hade ”spritt i benen”

Barnfest hos Cynthus

På trettondagen bjöd fetslighetutskottet på barnfest i logernas hus, en tillställning som uppskattades
så väl av barn som vuxna. Broder Stig Nordlund spelade upp till dans kring granen där både barn,
föräldrar samt far- och morföräldrar deltog med stor glädje.
Efter en liten paus med fika var det dags för fiske i fiskedammen där fiskelyckan var betydligt
större än vad jag brukar ha, här fick till glädje alla barnen napp. Dansen återupptogs där både stora
och små grodor hoppade runt granen och där tomten också anslöt sig, årets tomte var nog lite yngre
för han hade mycket spritt i benen. När tomten hade delat ut påsar till alla barnen så återstod bara
dragning i det uppskattade lotteriet, där barnen med glädje och språng hämtade sina vinster.
Ett stort tack till de bröder som lagt ned mycket arbete på att förbereda dansen inte minst att skaffa
alla vinster till lotterierna och fiskedammen, barnen ser säkert framemot att få återkomma nästa år.
LOA
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Vår Ordens portalparagraf:
SVENSKA DRUID-ORDEN ORDENSLAG §1:
”Svenska Druid-Ordens av Förenade Gamla Druid-Orden (FGDO) ändamål är att, för
fostran till idealitet, broderlighet och hjälpsamhet på etiska grunder, sammanföra män
oavsett nationalitet, politisk åsikt och religiös bekännelse.
Orden är därför politiskt och religiöst neutral.
Sin målsättning söker Orden förverkliga genom ett oavlåtligt arbete för en ren och
fördjupad livsåskådning och för global förståelse. Orden begär av medlemmarna
uppfyllandet av brödrakärlekens bud och sedliga grundsatser genom broderligt umgänge
och omsorg om sjuka och nödlidande bröder ävensom i omvårdnaden av änkor och barn
till avlidna bröder.
Ordens grundsatser är det medlemmarnas plikt att jämväl omsätta i sin dagliga gärning”1.

Broderskap och personlig utveckling

– vetenskapliga belägg för det?
Text Per Bergman, Logen Wirdar, Ljungby
Jag kommer i denna artikel att försöka hitta
ingångar i psykologisk forskning för att där hitta
tankegångar och resultat med anknytning till de
begrepp som finns i vår Ordens portalparagraf.
Jag har valt att sammanfatta målsättningen:
fostran till idealitet, broderlighet och
hjälpsamhet på etiska grunder i det mer moderna
begreppet: Personlig Utveckling. Det finns då en
given anknytning till modern lyckoforskning.

Positiv psykologi.

En ledande forskare inom den gren inom
psykologin som benämns positiv psykologi är
Sonja Lyubomirsky professor vid University
of California. Hon hävdar att lycka till 50 %
bestäms av en persons gener (arv), till 40 % av
personens beteende och endast till 10 % av yttre
omständigheter som inkomst, civilstånd, hälsa etc.
Dessa forskare menar att man kan träna sig
att bli lyckligare, genom att öva olika former av
medkänsla, uttrycka tacksamhet, odla optimism,
göra snälla saker, lära sig att förlåta, sträva efter
att uppnå realistiska mål, praktisera andlighet
och/eller religion och ta hand om sin kropp2.
Lyubomirskys kollega Timothy Bates lät en
grupp personer som skattade sig lågt på olika
lyckoskalor, öva sig i att bli lyckligare genom att
träna sig i att arbeta för arr uppnå realistiska
mål, uttrycka tacksamhet, samt göra olika vänliga
handlingar i sin vardag. Deras skattning av
personlig lycka steg signifikant.
Vad kan man dra för slutsatser av detta: Lycka
enligt definitionen inom positiv psykologi, avviker
något från den gängse som, mer kan ses som
rätt momentana lyckorus. Exempelvis när man

kommer ut på sin altan med en kopp kaffe den
första varma vårdagen.
Positiv psykologi har en definition som talar
om ett glatt liv, präglat av förnöjsamhet och
motståndskraft emot livets påfrestningar. Kanske
skulle man hellre säga välbefinnande3.
De finns otaliga möjligheter att träna sig
till ”lycka” inom vår Orden. Men detta ställer
grundkrav på andan i våra loger.
Loger som präglas av felfinneri och försiktighet,
där öppenheten förhindras av kotteribildningar,
kort uttryckt: Där Merlins lärdomar är
satta på undantag; sådana loger bör ta sig en
funderare på möjligheten att utveckla en annan
anda där personlig utveckling blir möjlig.
Lycka är inte något man uppnår hemma på sin
kammare utan har en grund i hur vi ser på oss
själva i relation till andra.
I denna definition av lycka är det inte personlig
lyckoupplevelse som poängteras utan ett beteende
som är djupt funtat i andlighet och ”hjälpsamhet
på etiska grunder”.
I arbetet mot personlig utveckling bör man
gå över sin ”comfort zone”. Det kan, inom vår
Orden, innebära att besöka en sjuk broder eller att
ta upp ett alkoholproblem hos en broder. Det kan
också innebära att ta på sig en uppgift i Orden
som man initialt kan tycka är för svår.

Sammanfattning.

På den lite provokativa frågan i rubriken kan man
egentligen bara svara nej, men det kan vara så att
medlemskap i en kreativ loge inom Druid-Orden
kan vara något, som kan leda till en personlig
utveckling av det slag jag skisserat ovan.
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SÄÄ Per Larsen har sedan några år arbetat
med värdegrunds- och ledarskapsfrågor
inom vår Orden. Detta arbete har klara
kopplingar till ämnet för min artikel, jag
har därför bett honom kommentera den.
Kommentar från SÄÄ Per Larsen:

Så har vi fått det bekräftat!

Det som många av oss bröder har insett, att
ordensarbete ger oss glädje, personlig utveckling
och välbefinnande. Det är alltså sant!
Ovanstående artikel är ett utmärkt
underlag för att analysera, inspireras av
och motivera oss till att arbeta med att
tillsammans utveckla vår Orden och oss själva
för att bidra till att bröderna trivs i Orden och
stannar kvar.
Ett sätt att förkovra sig och träna sig till lycka
och uppnå ett välbefinnande, är att studera
det underlag som behandlar Värdebaserat
ledarskap och är tillgängligt på vår Ordens
hemsida (Stammen). Det dokumentet
riktar sig till ämbetsmän i alla nivåer, till
utskottsmedlemmar, ja till alla bröder.
Ett bildspel om Druidiskt ledarskap har
utarbetats och beskriver hur vi praktiskt kan
starta upp ett ledarskaps- och utvecklingsarbete.
Det kommer att publiceras i närtid.
Tack broder Per för en intressant artikel
som ligger helt rätt i tiden.
Per Larsen
SÄÄ Storlogen Sydvästanland
Källor:
1. Svenska Druid-Orden, FGDO Ordenslag, 2017.
2. Anna Kåver, Himmel, helvete och allt
däremellan - om känslor. Natur och Kultur, 2009
3. K.Holm, S. Hammarkrantz, Lycka på fullt allvar,
Natur och Kultur, 2014.
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Taktik i verkligheten

Två sekunder kvar

Logen Idris - innebandy med nerv
Lördag den 27 januari hade åtta bröder samlats på
ett lämpligt ställe för att under ÄÄ Conny Karlsson
ledning bli invigda i innebandyns hemligheter.
Tillsammans med en öl och macka gicks
regler och taktik igenom. ÄÄ och en ur Strängnäs
Innebandy Klubb, SIBK, visade med inlevelse hur
boll och motspelare behandlades. Tackling av
spelare är inte tillåtet, dock får man mötas axel
mot axel. Inga slag eller lyft av klubban är tillåtet.
Nästa frågeställning var vem vinner och med
hur mycket? Tränarna var överens om att det blir

en målsnål match, SIBK vinner över Hagunda,
Uppsala, med 6-4 eller 7-5.
Bröderna intog sina platser och efter första
perioden av 3, stod det 0-2. Efter andra perioden
1-2. Fyra sekunder kvar på sista perioden och
matchen. En spelare från bortalaget kommer helt
fri med SIBK:s målvakt och skjuter ett skott med
två sekunder kvar.
DÄR SITTER BOLLEN säkert i målvaktens
famn. Slutsignalen ljuder samtidigt som
hemmapubliken hurrar och klappar händerna så

halltaket lyfter. Anslagstavlan ger ett klart besked.
Det står 2 mot 2, och förlängning påkallas.
Förlängningen är 5 minuter med sudden death.
Spelarna ställer upp för sista tekningen. Spelet
böljar en aning men SIBK ligger på och efter
1minut och 46 sekunder SLINKER BOLLEN IN. Det
tar dock en liten stund för publiken att fatta att
Strängnäs Innebandy Klubb vunnit med 3-2.
Text och bild Leif Schütz

Femton Idris-bröder och de flesta i GUIFs röda tröjfärg.

Idris tittar på handboll
Broder Ulf Tengbrand hade ordnat biljetter till
handboll med Rekarne Sparbank som sponsor.
Det var GUIF i Eskilstuna som den 13 februari
gästades av Aranäs från Kungsbacka. Halt väglag
avskräckte inte de femton Idris-bröder, som for
till Eskilstuna för att se och uppleva handboll på
elitnivå. GUIF har en ny arena med restaurant
där vi började med att äta hamburgare med
någon öl. GUIFs huvudtränare Nicklas Älgekrans

bjöd på en pratstund med oss och informerade
om Eskilstuna-laget, spelare, verksamhet mm.
Vi kände oss verkligen välkomna och utvalda.
Matchen var mycket spännande och slutade
med GUIF-seger med 29-28. Båda lagen behövde
poängen – GUIF för att säkra slutspel och Aranäs
för att undgå nedflyttningsspöket. Vi var många
åskådare, knappt 2000 personer varav de flesta
gladdes åt hemmasegern.
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Idris-bröderna genomför då och då evenemang
utöver de egentliga logemötena. Detta är
uppskattat och ökar sammanhållningen mellan
bröderna. Tid till samvaro av annan karaktär är
trevligt.
Text och foto: OÄ Åke Pehrsson
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Varför är du
medlem i Druid-Orden

Logen Tritons 50-årsjubileum
Lördag 2 februari började våra bröder med lunch kl 12:00 i vår vackra
Druidborg där vi avnjöt en buffé med småvarmt tillagat av bröderna Kenneth
Ljungberg och Leif Edlundh. Sedan var det dags för jubileumsloge där vi var
53 bröder samlade. Det var en ståtlig skara bröder som tågade in i Lunden,
allt från RSL-ämbetsmän till Eubater.
ÄÄ Magnus Wärnelius läste upp protokollet från första mötet den 17/2
1968 på dagen 50 år tidigare. Mötet fortsatte sedan med mycket fina
hyllningstal och gåvor från samtliga gästande loger.

Logen Henry Hurle började marsmånad med att ta in sin 80:e broder. Vem
äro gladast på en Eubat-reception?
Den nye brodern är nyfiken på vad detta medlemskap kan ge honom.
Vi som har varit med i några år, vet att brödraskapet och maten m m ger
mycket, men som broder kommer druidismen läror förändra sinnet och man
växer som medmänniska.
Ämbetsmannen är glad efter en lyckad GG, förväntningar finns från
övriga bröder, en text som skall flyta på i lunden och en ”Eubat-dans” som
skall se värdig ut.
Logen är glad när nya bröder ansluter till brödraskapet, det ger den
livsviktiga livskraften för logen, både i logearbetet och i efterlogen.
Åter till den viktiga frågan, varför är man medlem i Druid-Orden?
Det politiskt korrekta svaren är naturligtvis brödraskapet och välgörenhet.
Vår blivande logevärd, Niklas
Sandberg, fick rycka in redan ikväll,
det gjorde han med besked.
Till efterrätt bjöds det på ananaspaj
med grädde, så välbalanserad.
Det finns många goda skäl till att
vara medlem!

Jubileumslogen avslutades ritualenligt kl 14:15. Under tiden som vi bröder
avnjöt lunch och möte var damerna på guidad tur med lunch på Löfstads
slott strax utanför Norrköping, en mycket uppskattad utflykt.
Eftermiddagen ägnades åt fria aktiviteter fram till kl 18:00 då det var
dags för konsert i Hedvigs Kyrka med solisten Lotta Källström samt Roland
Engdahl på trombon och flygel. Efter konserten fortsatte sällskapets

totalt 102 personer till Norrköpings stadshus där det var uppdukat för
jubileumsbankett. Vi välkomnades med champagne. Efter minglet var
det dags att inta våra platser i den stora bankettsalen där vi bjöds på en
fantastisk trerätters meny.
ÄÄ denna kväll var tjOÄ Thomas Kvarnström, här tillsammans med
den nye eubaten Per Gustafsson
Text Peter Nilsson, foto Peter Nilsson och Tomas Malmkvist

Stöd prostatacancerforskningen

Feststämningen ökade och alla åt med god aptit med avbrott för de
traditionella talen till fäderneslandet med nationalsång, Orden och logen
samt talen till mannen och kvinnan. Efter mat och kaffe med avec höll
RSSkm Ulf Högberg ett mycket fint och uppskattat tacktal till logen Triton.
Sedan började dansen som fortsatte till kl 24:00 då kvällen avslutades med
korvvickning innan det var dags att ta farväl. Logen triton tackar alla för en
helt underbar dag och kväll.

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

Foto & text Bertil Werkander
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Kan Ordensledningen påverka klimatet?
Hälsinglands skogar samt RSÄÄ Anders Erikssons fina tacktal med bl a
påminnelse om kommande IGLD möte. Dessutom kunde han inte undgå
beskriva vistelsen på denna breddgrad som exotisk för en sörlänning med
snö och kyla istället för året-runt-gröna gräsmattor. Kanske något för andra
likasinnade att uppleva i stället för ex Thailand och Kanarieöarna?
Som en liten prick över i:et hedrade oss lagom in i efterrätten ett tjugutal
av logen Circius medlemmar med ett kort men trevligt besök efter att ha
hejat fram Skellefteå AIK. Det blev en halvhalt, innan de embarkerade sin
chartrade buss för den 15-mila hemfärden till Lycksele.
Svaret på rubriken: Jo men visst - av stämningen att döma. Det sociala
klimatet upplevdes tropiskt druiderna emellan oberoende av position inom
logehierarkin.

Natten mot den 8:e februari 2018 visade temperaturen ca -25 grader i ett
vintrigt Skellefteå med halvannan meter snö. Vid middagstid värmde solen
skönt och termotern visade blott -15 grader. Då fann Ordensledningen det
passande att avbryta dagens Ämbetsmannakonferens (ÄK) i Byske tre mil
bort och besöka logen Eos under dess Eubatmöte i logelokalen Tre Loger.
En lokal som tidigare aldrig upplevt ett så stort antal dignitärer av sådan
betydenhet. Det blev en mäktig syn att under den högtidliga stunden i
Lunden få uppleva alla riddarna med sina vackra insignier.
Under efterlogen en trappa ner i matsalen bjöds på en förnämlig
norrländsk 3-rätters meny med i ordning toast med strimlad rökt ren
och pepparrotsgrädde, ugnsbakad lax med Wästerbottensost samt
pannacotta med hjortron. Allt skapat av Lv Sören Andersson. Givetvis
med stämningsförhöjande drycker därtill. Övrigt att speciellt minnas
från brödramåltiden och de goda samtalen bröder emellan är RSSkm
Ulf Högbergs sorgliga men mäktiga snapsvisa byggd på Horgalåten från

Jan Burström

Utdelning av Den Norska
Druidordens Erkjentlighetstecken
I samband med Eubatgradgivning 12 januari vid Camuluslogen i Skövde
överlämnade ÄÄ Kåre Martin Hovland från logen Uxello; Den Norska
Druidordens Erkjentlighetstecken till broder Christer Hardenberg. Denna
medalj motsvarar Svenska Druid-Ordens Förtjänsttecken.
Då man skulle bilda en loge i Halden kontaktades broder Christer i
vänortsstaden Skövde för råd och hjälp. Han har sedan stött Uxellologen
med talrika besök. Broder Christer har övervarat samtliga druidiska Nyttår
vid den Norska logen och dessutom ofta tagit med sig bröder från framför
allt Skövde men även från andra loger. Likaså har Skövdelogen haft talrika
besök av Norska Druidbröder.
Det är för denna sanna druidiska gärning – att stärka bröders band,
broder Christer erhöll den fina utmärkelsen.
Text och bild Ulf Sahlén
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Öppet hus hos
Dorus jubelveteran

Jubelveteran hos Carnac
OÄ Bertil Dahlstrand uppvaktades den 1 december 2017 efter att han varit
med i Druidorden i 50 år. Han gick med den 18 oktober 1967.
Ett stort grattis önskar vi vår broder OÄ Bertil Dahlstrand.

Bakre raden från v Staffan Broms, Christer Nyberg, Hans Olov Hägglund,
Hans Hedbom och Bengt-Olof Näslund.
Sittande från v Henrik Sjögren, Carl Richson, Gunnar Eriksson och Bengt Ljung.

Söndagen den 11 mars höll vår jubelveteran Gunnar Eriksson öppet hus med
anledning av sin 97:e födelsedag. Broder Gunnar erhöll jubelveterantecknet
år 2014. Förutom sina nära och kära som var i majoritet, var vi 8 bröder
närvarande för att hedra vår mycket uppskattade broder på hans födelsedag.
Vi bjöds på smörgåstårta, ost och druvor, kaffe och tårtor och till allt detta
fanns det ett flertal passande och välsmakande drycker.
Broder Gunnar som tränar regelbundet och är vid god hälsa, berättade att
han följer Druid-Ordens utveckling genom att noggrant läsa Svensk DruidTidning. En annan sak som han har full kontroll över är börsens utveckling
och hade en del tips att ge oss bröder som var intresserade.
Broder Gunnar har varit en duktig filmare på sin fritid och höll under
60 och 70-talet kurser i smalfilmskunskap. Nu hade hans son Bengt
tillsammans med Gunnar satt ihop film från 1960-talet till modernt format
som visade samhällsutvecklingen i Täby Centrum. Det var många av det
närvarande som ropade igenkännande när filmen visades med de första
byggnaderna men också alla obebyggda områden som tillät utflykter och
med lekande barn i det nu tättbebyggda Täby Centrum.
Efter ett par timmars lättsam och trevlig samvaro så bröt vi upp, tackade
och tog avsked av Broder Gunnar som tackade för att vi kom och önskade oss
på återseende vilket vi lovade.

Med vid uppvaktningen var från vänster: OÄ Stefan Alfonsi, ROÄ Börje
Lindén, RSBibl René Lindelöf, SÄÄ Ulf Liljegren, OÄ Bengt Tengvall och
OÄ Jan Åberg.Längst fram jubilar OÄ Bertil Dahlstrand

Vid pennan Bengt-Olof Näslund

Efterlysning
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Arbetsgruppen för översyn av Storlogegränser
påminner
om att det fortfarande är viktigt att inkomma
SEFIR
med synpunkter innan 1 maj!
Gruppen fick sitt uppdrag från Riksmötet, och därefter har Ol lämnat en
CAMULUS
BELISAMA i senaste nummer av
uppdragsbeskrivning som redovisades
Svensk Druid-Tidning.
Vare sig Riksmötet eller Ol har på något sätt bundit gruppen till något vad gäller
gränserna, utan arbetsgruppen ska arbeta fram ett förslag som ska redovisas till
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Stipendiefonden informerar
Enligt beslut från Riksmötet i Linköping 2017 fortsätter vi med insamling till prostatacancerforskningen och efter föregående periods fina resultat samt
många betydelsefulla insatser ser vi med tillförsikt fram emot det fortsatta arbetet. Vi vet att vi gör skillnad och det är roligt att ta del av hur bröder i
loger runt om i landet sluter upp kring denna viktiga del av vår ordens tredje grundpelare - välgörenhet. Kreativiteten finns och märks!

Månadsgivare Stipendiefonden

Hur går det för våra stipendiater?

Nu har bröder börjat registrera sig som månadsgivare till Svenska DruidOrdens Stipendiefond. Vi har etablerat rutiner och fler och fler ansluter
som månadsgivare.

Många undrar säkert hur det går för våra två stipendiater, Sara Mangsbo
och Tobias Nordström.
Sara arbetar med utveckling av ett nytt terapeutiskt vaccin för
behandling av prostatacancer i ett tidigt skede i sjukdomen och Tobias
med att utveckla bättre metoder för att hitta prostatacancer.
Men hur går detta till och vad är det de två stipendiaterna egentligen gör?

Vi vill bli ﬂer!

Ta hjälp av din ÄÄ, eller den broder han utsett, så hjälper han dig med
detta. Det kommer även att finnas en liten folder, som kommer ligga
synligt i din loge, med information om hur Du blir månadsgivare. Denna
distribueras till alla grundloger under mars. Har du frågor, så tveka inte
att höra av dig.

Stipendiefondens

2018-03-14

Träffa stipendiaterna

Nu har ni chansen att bjuda in någon av de två stipendiaterna till
efterlogen, där de med glädje och entusiasm kan berätta mer om deras
forskning. Ett mycket spännande föredrag om en forskning som berör
många av oss bröder.
Mer information gällande bokning av föredrag från någon av
stipendiaterna får man via kontakt med mig då jag berättar mer om hur
detta går till.
Missa inte att utnyttja detta tillfälle för att få en djupare inblick i vad
stipendierna betyder för forskningen inom prostatacancerforskningen.

barometer

75 st

Conny Karlsson, conny@tailspin.se, mobil 070-886 73 86

Storlogen Sydborgen

Storlogen Sydvästanland

Kallar härmed till ORDINARIE STORLOGEMÖTE
söndagen den 22 april 2018 under värdskap av logen
Wales i Ordenshuset, Västergatan 3, Malmö.

Storlogen Sydvästanland kallar till ordinarie Storlogemöte lördagen
den 21 april 2018 i logen Stonehenges ordenslokal i Hässleholm.

Kl 10.30
Kl 11.00
Kl 13.15
Kl 14.15

Kl 09.00
Kl 10.00
Kl 12.00
Kl 13.15
Kl 14.45
Kl 17.00

Dagordning
Samling
OÄ-församling med reception
Ringmöte med reception
Kapitelmöte med reception

Klädsel: Högtidsdräkt, ROÄ uppmanas bära Riddardräkt.
Lunch och brödramåltid.
ALLA STORLOGEBRÖDER HÄLSAS VÄLKOMNA I E F E
Tänk på, att viss närvaro vid storlogemöten krävs för
erhållande av Ring- och Old-Ärk-graderna!

Dagordning
Samling, ka˜ e o fralla
OÄ-församling med reception
Lunch
Ringmöte med reception
Kapitelmöte med reception
Brödramåltid

Bindande anmälan om deltagande i frukost, lunch och
brödramåltid skall lämnas till Skr i din grundloge senast
2018-04-06, som därefter omgående vidarebefordrar anmälan
till SSkr. Din totala avgift för deltagandet erlägges samtidigt,
dock senast vid ovan angivna datum, till Logen Stonehenge,
bankgiro 5765–5433. OBS! Ange namn på inbetalning.
Kostnader måltider; frukost 20 kr, lunch 110 kr, middag 210 kr.
Drycker (utöver måltidsdryck) tillkommer och betalas på plats.
Klädsel: Högtidsdräkt. ROÄ ombeds bära Riddardräkt.
Obs! Regalier medtages.
BRODERLIGT VÄLKOMNA I E F E
Per Larsen
Jan Isaksson
SÄÄ
SSkr

Malmö i februari 2018
STORLOGEN SYDBORGEN F G D O
Mats Månsson
Leif Hansson
SÄÄ
SSkr
Det poängteras särskilt att bindande anmälan om deltagande i
lunch och brödramåltid görs senast den 16 april 2018 till SM
Stefan Holmström, tel 0738 2599 52,
e-post: sm@sydborgen.druidorden.com
14
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Stöd prostatacancerforskningen
Bli Stipendiefondens månadsgivare!

Förra årets stipendiater, Tobias Nordström och Sara
Mangsbo, som delade på 1,3 miljoner kronor.

Koppla upp Dig mot Din bank och gör anmälan om stående överföring
varje månad till Danske Bank och
kontonummer 1316 0206157, helst med överföring den 28 i månaden.

Vem hjälper?

Kontakta ditt bankkontor. Tala om för bankpersonalen att du vill
göra en stående överföring, varje månad till Danske Bank och
kontonummer 1316 0206157.
Försök att göra överföringen den 28 varje månad.
Du väljer själv ett lämpligt belopp och behöver inte förekomma med
namn om du inte vill. Skriv Stipendiefonden som meddelande.
Även personer som inte är medlemmar i
Druid-Orden är givetvis välkomna att
bli månadsgivare.
Swish: 123 1627 421 | BG: 782-1911
Har du frågor kontakta Conny Karlsson,
conny@tailspin.se,
mobil 070-886 73 86

Foto Bernth Johansson

Storlogen Östanland

Storlogen Vänerland

kallar till ordinarie Storlogemöte lördagen den 14 april 2018
i logen Värends ordenslokal, Växjö

kallar till ordinarie storlogemöte med gradgivning
lördagen den 21 april 2018 i logen Altair’s lokaler, Östra
Esplanaden 26, 671 22 Arvika.

Kl 09.00
Kl 10.30
Kl 12.00
Kl 13.15
Kl 14.30
Kl 16.30

DAGORDNING
Samling, frukost
OÄ-församling med reception
Lunch
Ringmöte med reception
Kapitelmöte med reception
Brödramåltid

Kl 09.30
Kl 10.00
Kl 12.00
Kl 13.00
Kl 14.30
Kl 17.00

Anmälan om deltagande samt bindande anmälan om
deltagande vid ka˜ e, lunch och brödramåltid skall lämnas
till din grundloges Skr senast den 6 april, som därefter
vidarebefordrar anmälan till SSkr. Gästande bröder från loger
utanför SL Östanland anmäler sig direkt till SSkr Mikael
Wirbrand på: sskr@ostanland.druidorden.com

DAGORDNING
Samling ka˜ e
OÄ-församling med reception
Lunch
Ringmöte med reception
Kapitelmöte med reception
Brödramåltid

Klädsel: Högtidsdräkt, svart väst. ROÄ ombeds bära
riddardräkt. Besökande bröder ombeds medtaga egen
gradregalie.

Klädsel: Högtidsdräkt. ROÄ ombeds bära Riddardräkt. Obs!
Regalier medtages.

Bindande anmälan om deltagande i lunch och brödramåltid
görs till Skr i din hemmaloge senast den 12 april 2018. Har
du någon form av allergi/intolerans (födoämnen) så meddela
din Skr vid anmälan.

BRODERLIGT VÄLKOMNA I E F E
Peter Sunnanek
Mikael Wirbrand
SÄÄ
SSkr

MED BRODERLIGA VÄLKOMSTHÄLSNINGAR I E F E
Alf Stenson
Anders Regnell
SÄÄ
SSkr
15
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LANDET RUNT
3 Logen Mimer, Malmö

8 Logen Wirdar, Ljungby

Eubatmöte med snapsprovning 14 februari

Eubatmöte 17 januari - Europas första härskare

Efter mötet fick vi besök av Södra Skånes snapssällskap.
Vi fick smaka fyra olika sorter. Till detta åt vi en ägg- och sillsmörgås samt
kålpudding. De gifte sig helt perfekt till dessa ädla drycker. Vi fick möjlighet
att köpa de kryddor som använts dagen till ära. Och så sjöng vi snapsvisor.
Givetvis fanns dom obligatoriska Mimervisorna med på repertoaren.
På bilden samspråkar OÄ Lars-Olof Nilsson med snapssällskapets Rolf
Mårtensson om kryddningen på den första snapsen.
En mycket lyckad kväll som samlade 17 bröder.

Denna vinterkväll samlades 74 bröder för att hålla vårterminens första
möte. Det ideella inslaget hölls av ÄÄ Per Bergman och MÄ Mats Höstbo. De
berättade om kelternas historia vilka vi kan se som Europas första härskare.
Kelterna vandrade in i Europa 2500 år f Kr och en del av dem hamnade
i Skottland. Vidare informerade Per och Mats att Heuneburg som ligger i
Tyskland var kelternas centrum. Kelterna var bönder men också skickliga
hantverkare och smeder. Kelternas historia har återgetts av andra eftersom
de inte hade något eget skriftspråk. Per och Mats föreläsning om kelternas
historia och samhälle framfördes på ett givande och humoristiskt sätt. Efter
det ideella inslaget samlades vi för en god och trevlig brödramåltid och
menyn presenterades av vår logevärd Roger Lydén.

Kenneth

Kvällens huvudpersoner, i mitten ÄÄ Per Bergman, t.h. MÄ Mats Höstbo och
t.v. TJOÄ Dennis Byrskog.

Våra bröder från logen Värend förgyllde kvällen med roliga och
underhållande historier. Tre bröder firade sin födelsedag genom att gå på
logen och vi hurrade och sjöng för dem. Drickom ur delegerade ÄÄ till
broder Bernt Eriksson.

4 Logen Amici, Landskrona
Eubatmöte 9 januari

På årets första eubatmöte kom logen Wirdar på besök med 3 bröder. Totalt
närvarade 22 bröder under denna afton. I efterlogen ordnade ROÄ Rolf
Svensson med frågesport som verkligen satte brödernas kunskap på sin spets,
ett trevligt inslag som kommer vara återkommande.

Bernt Gudmundsson

Eubatmöte och Åminnelsedagen, onsdag 31 januari

Efter att ha lett det ideella inslaget under Åminnelsedagen i 24 år blev ROÄ
Bo Asking i år avlöst av en annan ROÄ, nämligen broder Ove Finnhult.
Åminnelsen ägnas åt hugfästandet av våra avlidna bröders minne. Broder
Ove inledde traditionsenligt med några rader ur Werner von Heidenstams
dikt, Gustaf Frödings jordafärd, som börjar med orden: Bort gå de, stumma

Druidstämma, bardating och eubatmöte den 6 februari

Återkommande tradition är att vår vänskapsloge Mona i Danmark kommer
på besök i februari. Denna afton stod tre möten på agendan. På vår
druidstämma balloterades två nya kandidater, bokslut för 2017 godkändes
och ämbetsmännen fick ansvarsfrihet för 2017, val av ny ämbetsmannakår
gjordes, val av utskott och representanter/ersättare för tiden 2018-2020.
Till bardatinget valdes ideella utskottet. Under vårt eubatmöte valde vi in
festlighetsutskottet. I efterlogen samlades bröderna till att avnjuta en god
porterstek med tillbehör. Till kaffet återkom vår frågesport med fina priser
att vinna.
Kommande möten är Eubatmöte med reception den 6 mars och
veteranteckenutdelning och Eu möte med att Missing People besöker logen
den 3 april.
Vid pennan ÄÄ André Angantyr

ROÄ Bo Asking t.v. i samspråk med broder Anders Nilsson.
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skrida de, en efter en till skuggornas värld, varefter han övergick till att
berätta om vår loges bildande och utveckling från april 1920 fram till
renoveringen av våra nuvarande lokaler. Dessutom höll broder Ove en
parentation över de bröder som lämnat oss under logeåret och till deras
minne tändes den sjuarmade ljusstaken.
Dessförinnan hade ett ordinarie eubatmöte avhållits under ledning av en
tidigare ämbetsmannakår med Henrik Enander som ÄÄ.
Efter det högtidliga mötet i Lunden bjöds vi till bords, som traditionen
bjuder denna kväll, av en tidigare logevärd, Jan Eric Svensson.
De 64 församlade bröderna blev kvällen till ära bjudna på vin till
maten av bröderna Ove Finnhult och Sven-Holger Johansson som tack för
uppvaktningar i samband med deras respektive högtidsdagar. Efter avslutad
måltid fortsatte samvaron under gemytliga former runt kaffeborden.

18 Cynthus, Ulricehamn
Eubatmöte 25 januari

Kvällens möten började med OÄ-möte där tjOÄ Christer Ström presenterade
förslag på den kommande ämbetsmannakåren som skall väljas vid
nästa druidstämma.
Vid efterföljande Eubatmöte var 49 bröder samlade med gäster från Excalibur
och Camulus. För kvällen hade vi en nygammal musicerare då broder Ulf
Göthager tjänstgjorde men någon ringrostighet kunde inte märkas. Punkten
ideellt flyttades till efterlogen där det utlovades hemlig musikunderhållning.
När bröderna hade mättat sina magar med en utsökt pytt i panna
avslöjades den hemliga musikunderhållningen som bestod den flexibla
allsångs- och allspelsorkestern som bestod av tre glada damer och en prydlig
pojk. De underhöll både med dragspel och fiol samt sång. Repertoaren
spände över allt från Amazing grace som skrevs sent 1700-tal till lite mera
moderna Hasse Anderssons Änglahund. En sång som sjöngs var Lasse
Berghagens ”En kväll i juni”, en passande sång för det spratt verkligen till
i gubbarna som det står i texten och de kände sig nog som unga på nytt.
Broder Pierre Ullmark förstärkte med sin sång orkestern under allsången
eller som någon tyckte ”förstörde” - de tyckte damerna var vackrare. Det var
ett mycket uppskattat ideellt inslag som förhöjde stämningen i efterlogen.

Thommy Kjellsson

9 Logen Merlin, Karlskrona
Bardating och eubatmöte den 27 januari.

ÄÄ Dennis Larsson öppnade kvällen bardating, som inte innehöll någon
gradgivning. Den viktigaste punkten på dagordningen för detta möte var att
på förslag från Förtroendeutskottet välja ett nytt Ideellt utskott.
Efter en kort paus kunde ÄÄ hälsa 51 bröder välkomna till kvällens
eubatmöte. När dagordningen för detta möte var avklarad fick vi som ideellt
inslag lyssna på ”Sommarlängtan” av Ted Gärdestad signerat Peter Nordahl.

I efterlogen avnjöts en god måltid och därefter berättade broder K-E
Andersson om ”Asfaltens historia”.
Denna idag vanliga produkt som har en historia långt tillbaka i tiden.
Därefter fortsatte samvaron en bra stund vid kaffeborden.

Den flexibla Allsångs- och allspelsorkestern med förstärkning
av broder Pierre Ullmark

Druidstämma 8 februari

Trots att det vårt i Ogma system stod att det inte var något möte för logen
Cynthus så var 43 Druider samlade till kvällens Druidstämma.
Skm Lars-Erik Göthager föredrog bokslutet för 2017 som visade ett positivt
resultat. Broder Görgen Rosell presenterade revisionsutskottets rapport och
föreslog ansvarsfrihet för ämbetsmännen gällande 2017.
TjOÄ Christer Ström presenterade förtroendeutskottets förslag till
ämbetsmän för den kommande perioden vilket mötet godkände. Vid kvällens
möte företogs också ballotering för en ny broder så vid nästa eubatmöte med
reception kommer logen Cynthus att berikas med två nya bröder.
Broder Jan Andersson framförde ett tack till bröder som arrangerat resan
till Gällstasrevyn och den mycket trevliga kvällen med god mat och en härlig
gemenskap.

Druidstämma och eubatmöte den 24 februari.

ÄÄ Dennis Larsson öppnade Druidstämman. Skm Bo Lindgren redovisade
bokslutet för 2017 och budget för 2018. Revisionsberättelsen föredrogs och
stämman beviljade ansvarsfrihet. Stämman valde också nya ämbetsmän och
utskottsmedlemmar.
Efter en kort paus var det dags för ÄÄ Dennis Larsson att hälsa 45 bröder
välkomna till kvällens Eubatmöte. Val förrättades till Fu, då detta utskott åter
skall träda i tjänst i och med byte av logelokal. Under punkten ideellt höll
ROÄ Rolf Mattsson ett uppskattat anförande under rubriken ”Om att vara
gubbe”. Hur blir vi gubbe och när? Varför? Många igenkännande nickar och
leenden blev det!
I efterlogen intogs en god kycklingrätt och stämningen var som vanligt
god. Efter att kaffet intagits kunde bröderna bege sig hemåt i den snöiga
februarikvällen.

Eubatmöte med reception 22 februari

Som vanligt träffades det trogna dukningsgänget på förmiddagen för att
iordningsställa efterlogen till kvällens brödramåltid.
Till kvällens möte var 48 bröder med gäster från Camulus i Skövde och
Taliesin från Jönköping samlade för att hälsa två nya Cynthusbröder välkomna.
Ämbetsmannakåren genomförde receptionen av den nya bröderna Bengt
Persson och Andreas Ekman mycket värdigt och smidigt trots en ”avdammad
gammal” marskalk som ersättare i form av broder Pierre Ullmark. Efter
receptionen gav ÄÄ dispens till bröderna för att i tur och ordning hälsa de
nya bröderna välkomna till vår loge.
Broder Leif Forsell Camulus och Kenneth Persson Taliesin gratulerade de

Text och foto: KEA
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broder Joakim Schmuul som pratade om moder Svea, hur man kan se
samhället från ett ytligt perspektiv eller mer på djupet, att vi har chans att
kunna göra vad man vill och kan. Att man kanske ska tänka efter innan
vi klagar. I sedvanlig ordning utbringades en skål för fosterlandet följt av
nationalsången. Broder Håkan Emmertz från Logen Fingal tackade för
en fantastisk kväll genom att sammanfatta intrycken från kvällen, broder
Joakims tal, maten och servicen. Han hoppas att kunna se fram emot
besök av bröderna från Stonehenge till vårmötet den 24 april. Efter livliga
diskussioner när klockan närmat sig midnatt bröts taffeln efter kaffet och
bröderna fortsatte samvaron en trappa ner i baren.

nya bröderna till sitt medlemskap i Druidorden och logen Cynthus till att
ha fått två nya bröder, SÄÄ Alf Stensson sällade sig också till gratulanterna.
Broder Bengt Persson talade för recipienderna.
I efterlogen hälsade arbetsutskottet välkomna till kvällens brödramåltid.
Då menyn presenterades fick vi en liten föraning om våren då det till förrätt
serverades en italiensk salladstallrik.

Peter Wendéll

22 Logen Derva, Östersund
Långlördag med reception lördag 3 mars

Logen Dervas långlördag med tre möten och en 3-rättersmiddag är avklarad.
Det gav en bra utdelning. Vi fick en ny Druid och 3 nya Eubater. Vår nye Druid
är Hans Wessén och våra nya Eubater är
Hans Andersson, Magnus Lindberg samt
Martin Björkroth. Logen Derva hälsar
våra nya Eubater välkomna!
En ämbetsmannaperiod går mot
sitt slut och en ny påbörjas snart med
nya friska krafter. De här är det sista
entusiasterna och de flesta gjorde sina
tre sista möten denna dag. Ett bra
avslut tyckte alla samt att några av oss
Druid Hans Wessén
fortsätter precis som vanligt.

Logen Cynthus nya bröder Andreas Ekman och Bengt Persson

Broder Leif Forsell tackade arbetsutskottet för fin service under kvällen
och bad att få skicka med en hälsning till köket för en smaklig och
vällagad brödramåltid. Bilen till Skövde gick nog ganska tungt hem med
Camulusbrödernas välfyllda magar och dessutom tog de hem många vinster
i kvällens lotteri.
LOA

19 Logen Stonehenge, Hässleholm
Bardgradgivning den 9 februari

Denna fredag hälsade ÄÄ Peter Lundh 49 bröder välkomna till kvällens
Bardgradgivning. Bröderna Tomas Hurtig från logen Fingal, Michael
Bergqvist, Lars Olsson, Niclas Warntoft och Ciprian Ekman från Logen
Stonehenge välkomnades till bardbraden, som genomfördes högtidligt och
välgjort. Efter avslutat möte i lunden kunde Fu bjuda bröderna till bords där
det serverades räkcocktail med sting till förrätt, Italiensk fläskytterfilé med
salami & oliver till huvudrätt. Kvällens M Joakim Walhis hade fullt upp med
att hålla ordning på talen som bockades av i snabb takt. Talet till logen hölls
av broder Lasse Forsén där han berättade om hur samhället har förändrats,
från att vara slutet till dagens öppna samhälle.
Eubater från vänster:
Hans Andersson, Magnus Lindberg och Martin Björkroth

Text & bild: Bosse Th

26 Logen Teutates, Halmstad
Druidstämma med gradgivning 9 februari
Denna fredag samlades
bröderna för druidstämma
med druidgradgivning för
våra två idoga bröder, Peter
Hesselgren och Magnus
Lundberg samt röstning för
ny ämbetsmannakår.
Det var en stor och fin
kväll för vår loge och våra
recipiender då det var 10 år
sedan vi själva anordnade
druidgradgivning. ÄÄ Per
Tiliander, MÄ Göran Larsson

ÄÄ Peter Lundh höll talet till recipienderna där de nu tagit 2:a steget i
sin Druidiska vandring och hur fortsatt viktigt det är att vara här för att få
känna brödravärmen.
Recipiendernas tacktal hölls av broder Michael Bergqvist. För ett år
sedan påbörjades en resa med att bli en i denna gemenskap, vilket vi är
mycket stolta över. Han tackade alla för en stämningsfull och fin ceremoni.
Ett minne vi alla kommer att ta med oss. Talet till fosterlandet hölls av
18
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behöver göra någon längre resa från Malmö för att få uppleva en förträfflig
logeafton. Grytslanten inbringade 810 kr.

och M Lars Ahl styrde dock målmedvetet och tryggt genom gradgivningen.
Logevärden bjöd på gratinerad ansjovisbakelse till förrätt följt av hjortstek
med trattkantarellsås, hela lingon samt potatisbakelse vilket föll alla i smaken.
Som avslutning på recipiendernas tal utmanade broder Peter Hesselgren
övriga bröder på att ”göra spindeln”, ett gymnastiskt trick där man går på
händerna. Stor eloge till broder Christian Bengtsson som antog utmaningen
och stod upp för logen. Det ser nu ut som vi har en ny tradition vid
druidgradgiving i logen Teutates.

27 februari

blev en minnesvärd inledande druidisk afton för våra 5 nya bröder. Detta
innebär att vi fortsätter att behålla målsättningen 100 bröder intakt! Bo
Andersson, Christer Rosenlöf, Jonny Hallberg Nicklas Andersson och Johan
Nilsson vandrade runt och svarade ja inför 32 närvarande bröder.

Broder John Löfqvist bevistade sitt 20:e möte och broder Christian
Andersson sitt 40:e möte. OÄ Håkan Emmertz
rapporterade från BGG i Logen Stonehenge den 9
februari då vår broder Thomas Hurtig välkomnades i
Bardgraden. ÄÄ Bengt Emmertz påminde om att vår
broder Conny Ekströms bostadshus totalförstörts vid en
brand föregående dag. ÄÄ uppmanade Logebröderna att
om möjligt på lämpligt sätt stötta broder Conny i familjens
svåra situation.
Broder Mikael Kess höll talet till Fosterlandet i vilket
han speciellt pekade på vårt lands årstidsväxlingar.
Alla årstider har sin charm med något att se fram emot. Bl a detta är ett
förhållande som gör Sverige fantastiskt. ÄÄ Bengt Emmertz talade till
recipienderna. Han insåg att de under receptionen fått uppleva mycket
nytt men att man så småningom säkert skulle komma in i det druidiska
arbetet. Han uppmanade också de nya bröderna att vara flitiga besökare i
logen för att snabbt lära känna sina medbröder. Slutligen överlämnade han
välkomstpaketet och fäste druidnålen på kavajslaget och önskade alla fem
varmt välkomna i logen. Nyvordne broder Johnny Hallberg höll talet från
recipienderna, där han framförde att alla fem kände sig mycket hedrade av att
bli medlemmar i logen, som nu åter hade mer än 100 bröder.
Till Logen talade broder Bengt Ekstrand, som bland annat påminde om
vår FGDO funnits i Sverige sedan 1904 och vår egen Loge stiftades 1954. Han
gjorde en kort exposé över Logen Fingals tidigare verksamhet och framhöll
att Druidismen är en kulturverksamhet där man i Lunden ges avkoppling
och kultur. Grytslanten inbringade 642 kr.
Nästa möte DGG den 20 mars samt 10 april ämbetsmannainstallation,

Trots att en druidstämma, och så även denna, brukar ta lite längre tid av
kvällen var stämningen och brödraskapen god långt in på kvällen.
Bild & Text; M Lars Ahl och Skr Anders Loft

27 Logen Neptunus, Linköping
Gemensam Bardgradgivning.

Tisdag den 6 mars hade logen Neptunus, under ledning av ÄÄ Jan Båving,
ansvaret för Linköpingslogernas gemensamma Bardgradgivning, vilken
genomfördes under sedvanliga högtidliga former. Tio bröder välkomnades
i Bardgraden: Anders Gårdman, Tomas Ireman, Tomas Kindstedt, Björn
Oddman och Björn Seborn, Capella, Johan Bäckström, Neptunus, Mattias
Bylfors, Niklas Engholm och Patrik Lodin, Thesevs, samt Bo Danielsen ända
från Dair i Huvudstaden.
Musikaliskt fick vi bl a lyssna till delar från Gaelic Symphony av den
amerikanska tonsättaren Amy Beach, Spelmansglädje av riksspelmannen
Eric Sahlström samt klarinettmusik komponerad av Linköpings husgud,
Bernhard Crusell.
Talet till Fäderneslandet hölls av broder Åke Blomqvist, till Orden och
logerna av SM Christer Setterdahl, till de nya Barderna av broder Mats
Johansson. Brödernas tacktal hölls av broder Johan Bäckström.
Den avslutande trerättersmåltiden innehöll bl a en fantastiskt god slottsstek.
Många av de äldre bröderna minns säkert barndomens söndagsmiddagar.

Text/foto Christer-Gert-Håkan

Text: Orvar Finnström

30 Logen Orion, Umeå

29 Logen Fingal, Hörby

Eubatmöte med reception26 januari

6 februari

Vad är väl veteraner, jubelveteraner och teckenutdelningar jämfört med
receptioner? Svårt att göra några jämförelser, men en sak är säker! Utan
receptioner blir det ingenting av de tre festligheterna som nämndes först!
I fredags hade Orion nöjet att till sin krets knyta tre nya bröder: Leif
Hedman, Thore Edvinsson och Matthias Lindqvist. Som extra krydda fick
Matthias motta sin regalie ur sin far, OÄ Rolf Lindqvists, hand.
Talen flöt, maten var som vanligt underbar och svenskarna kunde
parallellt besegra danskarna i en avgörande match i handboll, för fortsatt
avancemang i EM-cirkusen.
SMÄ Sverker Brodin hade fått i uppdrag att läsa ett kåseri som gav
Nobelmiddagen ett nytt ansikte. Skribenten önskade anonymitet, men de
samlade gästerna misstänkte efter några gissningar att det var "Tvärviggen"
Ove Lindholm som stod bakom den annorlunda betraktelsen. Helt säkra är vi
inte, Ove nekar!
Vi vill hälsa de nya bröderna och hoppas att vi i dem har fått de som i

RSÄÄ Anders Eriksson, besökte oss denna historiska afton tillsammans med
sina bröder i logen Hesperus ÄÄ Gunnar Edebrand, broder Allan Olofsson och
broder Leif Jönsson de båda sistnämnda med förflutet med sin uppväxttid
från Hörby och för en del av oss 44 närvarande ventilerades åtskilligt från
denna tid. Vidare uppmärksammades att broder Conny Ekström deltog i sitt
180:e möte och broder Stefan Månsson sitt 130:e.
Gästande ÄÄ Gunnar Edebrand tackade för inbjudan till kvällens möte och
ett varmt och broderligt mottagande. Han framhöll att även om ritualerna
är desamma i våra loger, även i utländska, så är det intressant att notera de
nyansskillnader som finns i genomförandet.och överlämnade en gåva till vår
Loge i form av ett bevis på bidrag till Druid-Ordens Stipendiefond.
Efterlogen förflöt i stigande ljudnivå, vilket tydde på att trivseln var
utmärkt och detta vitsordades också av RSÄÄ Anders Eriksson, som i
samband med att han tackade för en smaklig måltid, intygade att man inte
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framtiden ska motta tecken, bekläda ämbeten och tillsammans med oss
övriga vandra den druidiska vägen.

Kent Westins fru. Kvällen avslutades i vintermörkret i EFE.

Hans Fernström, Johan Johansson Närvä och Keijo Saari.
På bilden från vänster: Leif Hedman, Thore Edvinsson, ÄÄ Lennart Löwgren
och Matthias Lindqvist

Tack Fu och tack ni faddrar som sörjer för kommande generationer!
Bertil Carlsson

31 Logen Merkur, Piteå
Bardating med gradgivning 26 januari

Ingemar Aho, Johan Stålnacke och Johan Lans

Bardgradgivning stod på programmet och det blev en för årstiden rätt liten
brödraskara som samlades denna logekväll. Vi har ju så mycket annat denna
fina tid på året, dels har vi vår fjällvärld, många som åker utomlands för en
försmak av sommaren. Som sagt var det bardgradgivning denna kväll och
som brukligt är vid dessa möten svarade Logen Arcturus Boden för delar av
innehållet, väl genomfört som alltid.
Logen Merkur
hade fyra bröder till
bardgradgivning.
Totalt blev vi i alla
fall 46 bröder denna
kväll. Efter mötet
serverades middagen
uppe i matsalen, som
bestod av räkbakelse
till förrätt och oxfile
med rotsaksgratäng till
Från vänster Kjell Lindqvist, Roland Backman,
huvudrätt, reserverar
Mikael Hortlund samt Staffan Eklund
mig om tillbehören till
huvudrätten, gott som det alltid är. Som brukligt är vid dessa brödramåltider
höll broder Andreas Wallström talet till fosterlandet denna gång. Kaffe och
kaka samt broderlig samvaro ner i baren efter middagen.

38 Karlavagnen, Sundsvall
OÄ-afton 2 februari

Efter ett veckoslut med två dagars snöfall i Sundsvallsområdet, samlades
bröderna för den traditionella OÄ-afton.
Ett möte i Eubatgraden, där de ordinarie ämbetsmännen ersätts med
OÄ som tidigare tjänstgjort som ämbetsmän. Uppslutningen var god,
många bröder hade sökt sig till värmen i logen. Det är en lång tradition
i Karlavagnen att genomföra detta en gång per år, naturligtvis bär vi
högtidsdräkt vid dessa tillfällen.
Aftonen började med sedvanligt mingel i baren, där några av bröderna
såg sig omkring och kanske funderade över vilka som kommer att vara
ämbetsmän denna kväll.
Kvällens M Leif Ohlsson, uppmanade bröderna att göra sig redo för
kvällens möte. När bröderna samlats i lunden, hälsade kvällens ÄÄ Lars Lilja
välkommen och öppnade mötet.

Text och foto Lorenz Ökvist

34 Logen Polaris, Kiruna
Eubatmöte med reception onsdag 29 november

ÄÄ Tomas Salomonsson öppnade detta Eu möte, där vi hade det stora
nöjet att välkomna trenne nya bröder till vår brödrakrets. Även om alla
gradgivningar är speciella, så var just denna afton lite extra speciell. Vi hade
nämligen nöjet att inviga en broder som förmodligen är en av de yngsta att
bli invigd i Druid-Orden, och definitivt den yngsta i vår loge.

Stående från vänster, Lars Sellén, Leif Ohlsson, Han Westberg, Örjan
Lindström, Gunnar Nilsson, Nils Persson, Staffan Lindström.
Sittande, Jimmy Fondelius, Bengt Ohlsson, Lars Lilja, Hans Lissdaniels, Guy
Johansson, Hans Nilsson. Foto: Rolf Granqvist

Eubatmöte med reception onsdag 7 februari

Efter ett väl genomfört möte samlades bröderna åter i baren för en stunds
mingel samt inköp av lämpliga måltidsdrycker. FU bjöd denna kväll på både
förrätt och varmrätt som fick beröm från bröder vid samtliga bord.
När måltiden var avslutad och bröderna tackat för maten, samlades alla
åter i baren för kaffe och avec. Snart var det dags kvällens underhållning.

ÄÄ Tomas Salomonsson invigde i afton trenne nya bröder till vår brödrakrets,
som vanligt i broderlig anda. Trots förkylningstider blev vi 17 bröder
vid aftonens reception. Alltid lika roligt med nytt blod i vår brödraskara.
Middagen var en eminent måltid bestående av Thaimat som lagats av broder
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Hans Lissdaniels, Rolf Granqvist och Andreas Sandström gjorde entré och
framförde några kända melodier, samt den efterlängtade ”Pytt i Panna”.

I efterlogen denna kväll bjöds det på hemgjord fläskpannkaka med sylt
och grädde.
Text och foto Fredrik Lundqvist
Bild 2: Från vänster, Hans Lissdaniels, Andreas Sandström, Rolf Granqvist.
Foto: Leif Wingh

46 Logen Belenos, Uppsala

Bröderna verkade trivas i logens värme och gemytlighet, många stannade
tills ringklockan klingade för sista beställning i baren.
Ute i kvällskylan hördes någon säga: ”Snart är det möte igen, trevligt.”

Referat från Bardating den 5 mars 2018

Vilken härlig afton!
Sextio förväntansfulla bröder från logerna Belenos, Samain och Beltain
minglade i förlogen. Det kändes som tiden före bildandet av Samain eftersom
många av bröderna från Samain var närvarande denna kväll. Främsta
anledningen till det stora brödraantalet var förstås den stundande receptionen
i bardgraden av tolv bröder, tre från logen Belenos, tre från logen Samain och
sex från logen Beltain.

Text: Rolf Granqvist

39 Logen Argo, Ånge
Eubatmöte med reception 25 januari

Logen Argo i Ånge hade denna kväll glädjen att välkomna tre nya bröder i
eubatgraden. Receptionen genomfördes på sedvanligt vis under högtidliga
former, av ÄÄ Hans Engevi och hans ämbetsmän. Efter mötet samlades

Den entusiastiska skaran av nyblivna barder omgivna av ÄÄ från respektive
loge; Leif Cassinger ÄÄ Samain, Lennart Brolin ÄÄ Beltain samt
Arne Wessner ÄÄ Belenos. Med på bild är även Marsalk Bengt Söderlind och
tjOÄ Anders Andrén.

De nya eubaterna flankerande ÄÄ Hans Engevi, fr.v. Thomas Simonsson, Nils
Rudérus och Joakim Karlsson

ÄÄ Arne Wessner hade även andra uppgifter än Bardinvigning på
dagordningen. Han läste bland annat den passande dikten ”En morgon i
mars” samt hälsade oss alla välkomna.
Logerna Beltain och Samain är båda dotterloger till Belenos och det är därför
särskilt trevligt när vi alla träffas med igenkännanden och intressanta samtal.

bröderna till en trevlig stund med mat och dryck i efterlogen. Med dagens
nya eubater har Logen Argo 53 bröder, vilket enligt uppgift är all-time-high
då det gäller medlemsantal. En trend som vi hoppas får fortsätta under året.
Anders Nilsson

Hans W/CS

44 Logen Circius, Lycksele

48 Logen Lir, Varberg

Eubatmöte och åminnelsedag tisdag den 30 januari

Eubatmöte söndag 4 mars

Vintern har verkligen kommit denna afton när ÄÄ Mikael Zakrisson hälsade
22 bröder välkomna till Eubatmöte och åminnelsedag. TjOÄ Dennis From
berättade andäktigt för de närvarande om hur logen kom till varda för 59
år och 6 dagar sedan samt lite om de aktiviteter också företagits. Vissa är
numera histora, andra finns ännu glädjande nog kvar. Skr Mikael Holmgren
läste det första protokollet i logens Circius historia och som anmärkningsvärt
lika gärna kunde varit skrivet i nutid. Ett ljus tändes och bröderna visade sin
respekt för de 31 bröder som genom åren lämnat det jordiska livet.

Denna vasaloppssöndag var vintrig även i Halland, dock med bara ett tunt
snötäcke på marken. ÄÄ Dag Eliasson välkomnade 27 bröder och antalet
gladde med tanke på influensatider. Speciellt välkomnades fyra bröder från
Manannán i Falkenberg. Mötet flöt väl enligt ritualen och många hälsningar
från frånvarande bröder framfördes.
Det ideella inslaget bestod av besök i efterlogen. Där berättade Hans
Fabisch och Conny Heed om Brottsofferjourens verksamhet, både lokalt och
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rikstäckande. Det var intressant och bröderna fick flera tips om hur man kan
kontakta Brottsofferjouren i olika frågor. Efter avslutat föredrag överlämnades
en summa till BOJ Varberg, detta från logen Lirs välgörenhetskassa.

och engagemang, förtjänstfullt förärad
med veterantecknet med hjälp av
storlogeämbetsmännen. Hans, en förebild,
har stenkoll på ritualerna och har bland
annat varit marskalk sammanlagt fyra
perioder. Med glimten i ögat och med ett
stort kontaktnät bland druiderna är det
alltid ett sant nöje att umgås med honom.
Utanför Lunden väntade ett uppdukat
bord med välsmakande rätter trenne i form
av räkcocktail, torskrygg och cheesecake.
Med klassisk inledande Nemtonskål, trevliga
Veteranen Hans Andersson
samtal, skrålande och skålande samt
tänkvärda ord om gyttja och allemansrätt kunde ytterligare en härlig kväll
avslutas och bröderna skingrades i ut i lundanatten.

Tillsammans njöt sedan bröder och gäster av en utsökt köttgryta tillagad
av Cecilia Nilsson på riktigt hemgjort vis. Samvaron runt borden var varm och
hjärtlig och måltiden avslutades med maräng, grädde, banan och till det kaffe.

Nedtecknat av Nils Lundquist, Foto: Anders Lundquist

Bertil B

51 Logen Guta, Visby
Välbesökt Åminnelsehögtid hos logen Guta

Vid samlingen inför eubatmötet kunde nye brodern Joachim Mellberg
som flyttat över från Belenos presentera sig och bli välkomnad. Broder
Stefan Jakobsson som invigdes 2016 flyttade i fjol över till Logen Borvo i
Gävle så det jämnade ut sig att broder Joachim tog skuttet åt andra hållet.
Joachim hade tagit med sig en gäst
som fick information om orden under
kvällen. Ingen broder hade lämnat oss
under året så det blev en stillsam fin
åminnelsestund. I efterlogen gjorde
några uppgraderade snapsvisor premiär
och vid middagen presenterade brödernas
sig för vår presumtive broder. ÄÄ Jan
Olsson kunde framföra logens varma tack
till kakbagerskan Gun Larsson med en
ÄÄ Jan Olsson överlämnar
bukett rosor. Maken OÄ Sören fick se till att rosbuketten som OÄ Sören
Larsson tar hem till frun.
buketten kom hem till frun.

50 Logen Nemeton, Lund
Druidstämma och Eubatmöte 24 januari

I den regnvåta januarikvällen höll bröderna i logen Nemeton dubbelmöte i
form av Druidstämma med ballotering och efterföljande Eubatmöte. Nära
30 bröder trotsade det råkalla mörkret och kunde mysa av värme och ljus i
logelokalen på Södra Esplanaden i Lund.
På Druidstämman beslöt de församlade druiderna att uppta ytterligare
två bröder i vår brödrakedja - ett välkommet tillskott i en välkomnande
brödrakrets - innan Eubatmötet tog vid.
I efterlogen gick bröderna rejäla bitar skinkstek med sås, potatis och
gelé, samtidigt som de kunde frottera sig
med aftonens föredragshållare, Douglas
Ahlqvist. Douglas berättade om sin resa
med skeppet Gripsholm till USA - som
ägde rum i mitten på 1960-talet då
han var i 20-årsåldern. Jag kan ana att
flera av bröderna kunde känna igen
sig i skildringen av en svunnen tid och
Douglas kunde verkligen trollbinda
sina åhörare med sina yviga gester och
ÄÄ Jan Frykman överräcker en
målande beskrivningar. Det blev en
bukett rosor till föredragshållaren
Douglas Ahlqvist
blandning av skratt och allvar; Douglas
fick lämna USA inför hotet att bli
inkallad till amerikanska armén - för att skeppas till Vietnam.
Douglas förärades en flaska vin och en bukett rosor - samt ej att
förglömma: en flaska av broder Jan Hörnlunds hemkryddade besk!

Nya ämbetsmän valda hos Guta

Det var bistra vindar och flingor i luften mellan husen i Visby när vi
samlades till årets andra möte. Fast inne i förlogen var det varmt och
gemytligt och trevligt att återse Patrick Monrad som varit stationerad i
Skövde men nu åter tillhör gotlandsförbandet. Vi fick stifta bekantskap med
Stefan som en gång gjort rekryten under nuvarande OÄ Göte Pettersson men
nu är välkommen att bli en broder i logen. Broder Jan-Erik Wessman såg till att
Stefan liksom Bo vid förra mötet, fick nyttig information om Druid-Orden.
I Lunden valde Druidstämman flera nya ämbetsmän till nästa period och
fastställde bokslutet. Ett litet underskott var det men inget oroväckande så
revisorerna var nöjda.
I efterlogen bjöds det som vanligt på en välsmaklig meny som passade bra
en bitande kall februarikväll. Kvällen Lv Lasse Tell fick jobba lite extra med
både barförsäljning och servering men gör liksom ordinarie Lv Olle alltid en
stämningshöjande insats.
Vid bordet talade blivande ÄÄ Rolf Enström, tackade för förtroendet och
vände sig till Gutas OÄ och de tidigare ÄÄ och bad om vägledning, stöttning
och tålamod. Det kan nog behövas eftersom han kommer att bli logens
överlägset äldste ÄÄ. Kvällens måltid avslutades i vanlig ordning med Guns
goda kaka, förlåt, läckra semla! Flera bröder dröjde sig kvar i goa värmen,
både ut- och invärtes, för samspråk, kanske om den militära förstärkningen
på ön och som det verkar, även i logen Guta?

Text och Foto: Peter Ahlqvist

Eubatmöte samt veteranteckenutdelning 14 februari

Det var en gång en samling gentlemän iförda frack
De samlades och skrattade och diskuterade samt åt och drack
En i gänget - ett föredöme både i Lunden och på stan
Han har ett stort hjärta - och på dessas alla dag blev han veteran
God mat, tal om lera, härliga samtal - alltid lika trevligt, för detta säger jag tack
Ja, det hade egentligen varit nog med den lilla versen för att summera
ytterligare en lyckad afton med Nemeton. Men jag får väl förlänga varpen i
den druidiska väven lite. Som vanligt var det trevligt samkväm i bardelen av
lokalerna innan stunden i Lunden påbörjades.
Inne i Lunden var det som vanligt avkopplande och fint. Dagen till
ära blev allas vår Hans Andersson, med sitt gedigna druidiska lynne

Text och foto: Rolf Enström
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55 Logen Thesevs, Linköping
Eubatmöte med reception 30 januari

Inflödet av nya bröder till logen Thesevs var under 2017 mycket
tillfredsställande med tolv nya bröder. 2018 börjar dock lite mer försiktigt
med välkomnande av två nya bröder vid receptionen den 30 januari.
44 bröder hade denna gång samlats i Lunden för att vara med om den
högtidliga ceremonin.
Efter den sedvanliga inledningen kunde
ÄÄ Molle Johansson uppmana M Thomas
Watsfeldt, samt de utsedda ledsagarna, att
bege sig till recipienderna för att föra in
dem i Lunden. Efter att beredande broder
Conny Carlsson först intagit sin plats i
Lunden, ledsagades de sökande Joakim
Lust och Erik Wessén in i Lunden och
invigdes på ett som vanligt högtidligt och
rituellt sätt som bröder i vår orden.
Efter avslutat möte i Lunden, samlades
sedan både gamla och nya bröder i
bankettsalen, som stod festligt dukad och Recipienderna Erik Wessén och
som alltid bjöds det här på högklassigt
Joakim Lust
tillagade rätter.
Av de traditionella talen, hölls talet till ”Fosterlandet” av broder Rolf R
Carlsson och talet till ”Orden och Logen” av broder Rolf E Carlsson. ÄÄ Molle
Johansson talade till recipienderna varefter broder Erik Wessén tackade
å recipiendernas vägnar. Broder Lars Kardfall tackade logevärdar med
medhjälpare för den goda maten och passade på att även säga några ord till
de nya bröderna.

Nya Camulusbröder flankerar ÄÄ Leif Forsell. Stående från vänster; Oliver
Wenell, Gunnar Hellichius, Nils Lagerblad, Joacim Wiberg och Per Bäckström.
Sittande från vänster; Patrick Fredriksson och Rasmus Helgesson

Kvällens stora norska delegationen uppvaktar vår broder Christer Hardenberg.

Anders Molander

Text Ulf Sahlén, bilder Olof Boqvist

56 Logen Camulus, Skövde

57 Logen Alir, Söderhamn

Eubatmöte med gradgivning 12 januari

Stolta bröder efter lyckad bardgradgivning

Redan på förlogen märktes det att det förväntades en sällsam kväll. Logen
skulle inviga sju nya bröder till vår Orden och det var ett ovanligt illustert
sällskap som trängdes i salarna. Flera ämbetsmän från Storlogen Vänerland
med SÄÄ Alf Stenson i spetsen. Även bröder från logen Cynthus var där och
från logen Tailesin kom en tiomannastyrka. Mest tongivande var dock den
16 man stora norska delegationen, främst från vår vänortsloge i Halden,
som var mycket flinka i sina smokingar. I vimlet såg man också stiftarbroder
Ronald Holmström.
Efter att M Peter Janson, vallat in alla i Lunden, hälsade ÄÄ Leif Forsell
alla välkomna. Så följde en välregisserad reception där M Peter Jansson med
stor säkerhet ledsagade de sju recipienterna med faddrar, på deras första
vandring på den druidiska stigen.
När själva receptionen var överstånden tog ÄÄ för logen Uxello, Kåre
Martin Hovland ordet och bad om att få låna vår Lund. Han kallade fram
broder Christer Hardenberg som sedan medaljerades med Den Norska
Druidordens Erkjentlighetstecken. Det blev ett mycket stiligt möte i mötet så
att säga. Mer om detta under "Utdelning av Den Norska
Druidordens Erkjentlighetstecken" på sidan 12.
SÄÄ Alf Stenson tackade för en väl genomförd gradering och gratulerade
logen till nya grenar på vår Ek. Han betonade också vikten av att vårda de
unga skotten. Broder Lennart Johansson från Logen Taliesin hälsade från
dess ÄÄ Johan Björk och gratulerade de nya Eubaterna. SSkr från norska
Storlogen Borgar, Ole Peder Solberg hälsade från SÄÄ Ulf-Erik Veidahl och
gratulerade Camulus och Storlogen Vänerland att fått fått nya bröder. Han
berömde också vår M Peter Jansson för hans arbete under receptionen.
På efterlogen var det trångt och hjärtligt i matsalen. Tal och skålar avlöste
varandra långt in på småtimmarna.

Invigningen gick planenligt och de medverkande bröderna måste
berömmas. Alltid lika inspirerande att delta i/bevittna en Bardgradgivning.
Bardgradgivningen ägde rum i Logen Alirs lokaler i Söderhamn.

Bakre raden fr v: Mats Wettermark - Ogmion, Maths Näsberg - Ogmion, Bo
Zetterman - Alir, Nils Wetterlind - Alir.
Främre raden fr v: Håkan Pilström - Ogmion, Peter Holmberg - Ogmion,
Peter Silfer - Ogmion, Jan-Erik Olsson - Alir

Vid pennan Lars Furbom
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rituell del kämpar om äran i olika tävlingar. För tre år sedan instiftades ett
vandringspris och när Polaris ÄÄ Tomas Salomonsson överräckte priset till
ÄÄ Harry Karlsson uppmanade han bröderna i Minera Ferrorum att passa på
att njuta av statyn för den skulle snart återbördas till Kiruna.
Vid midnatt äntrade Polarisbröderna minibussen för resan med de 12
milen hem till Kiruna. Tänk att vår närmaste grannloge ligger så nära!

62 Logen Minera Ferrorum, Gällivare
Eubatmöte 2 februari med besök från Logen Polaris

Denna fredag väntade bröderna i Minera Ferrorum besök från moderlogen
Polaris i Kiruna. Något försenade, efter en incident i trafiken, välkomnades
lätt skärrade Polarisbröder hjärtligt av bröderna i Minera Ferrorum när de
klev in i Logegårdens värme.
Kvällen var speciell då Old Ärkarna intog ordinarie ämbetsmäns platser.
Old Ärkarna genomförde under ledning av kvällens ÄÄ, OÄ Ulf Hansson, det
rituella mötet med ackuratess. Även i efterlogen svarade Old Ärkarna för
serveringen och de 36 närvarande bröderna lät sig väl smaka av en utsökt
middag. Stämningen blev som vanligt på topp när bröder möts.

Text och foto: Per-Erik Jönsson

63 Logen Aquila, Karlstad
Druidstämma och Eubatmöte 11 januari

Ballotering företogs av två tilltänkta bröder och kvällen avslutades med
thaimat. Broder Sigvard Strömberg uppvaktades inför sin 75-årsdag 12
januari, och utan koppling till detta undervisades sedan bröderna om
användandet av till logelokalen inskaffad hjärtstartare.

DGG, BGG samt Eu-möte
med reception lördag 27 januari

Polaris ÄÄ Tomas Salomonsson i glatt samspråk med kvällens ÄÄ Ulf Hansson

Till kaffet höll broder Alexander Kult, till vardags chef för Miljö-,
bygg- och räddningsförvaltningen, ett mycket intressant föredrag om den
resa Gällivare kommun gjort för att korta ned handläggningstider och de
utmaningar som kommunen står inför när ett helt samhälle, Malmberget,
rivs ned och ett nytt byggs upp i Gällivare och Koskullskulle. Det råder en
byggboom i kommunen med målet ”En arktisk småstad i världsklass”.

En heldag i Druidismens goda tecken! Bröderna Jan Brånerstrand, Lennart
Larsson och Lennart Trillkott upphöjdes värdigt till Druidgraden.

Barden Jan-Olov med Steve Barrehed vid baren

Efter lunch välkomnades broder Jan-Olov Andersson till Bardgraden.
Därefter följde en kaffepaus och sedan genomfördes Eubatmöte med
reception av bröderna Björn Kjerrulf, Håkan Björk, Anders Naeslund och
Sören Niklasson. Dagen avslutades med brödramåltid.

Alexander Kult föredrag om Gällivare kommuns utmaningar

Nytt kunskapshus (gymnasieskola), nytt multiaktivitetshus, ny is- och
evenemangsarena, tusentals nya bostäder i form av nya flerbostadshus och
nya villor håller på att byggas upp för att ersätta allt som rivs i Malmberget p
g a LKAB:s gruvbrytning. Antalet ärenden
är idag tre gånger fler än bara för fem år
sedan men förvaltningen har med samma
bemanning minskat handläggningstiden
från 60 dagar för ärendena till endast
11 dagar. Ett förändrat arbetssätt och
digitalisering är nyckeln till framgången.
Statistiken fick Polarisbröderna att undra
om det gick att värva broder Alexander till
Kiruna kommun.
Logerna har gjort det till en
Vandringspriset överlämnas till
tradition att avsluta vårterminen med
Minera Ferrorums
ett gemensamt utemöte mitt emellan
ÄÄ Harry Karlsson av
ÄÄ Tomas Salomonsson
orterna där bröderna förutom en

Nya Eubatbröder
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Druidstämma samt Eubatmöte 8 februari

medlemmar i alla världsdelar. Tidningen TÅG har idag två heltidsanställda
personer på kansliet i Sollentuna, som även inrymmer klubblokal, arkiv
och bibliotek. SLK har även genom sin samlade kompetens successivt blivit
remissorgan till ansvarigt departement samt Trafikverket och Transportstyrelsen.
Bengt Schelin hade kunnat tala kring järnvägar länge, men kvällen hade
redan blivit lång. Bengt hälsades välkommen att utveckla ämnet vidare vid
ett senare tillfälle.
Som vanligt blev ett antal ”nattugglor” sittande kvar i klubben medan
huvuddelen av bröderna nöjda vandrade hemåt i vinterkvällen.

Efter ett arbetsmöte med OÄ-församlingen samlades bröder till en
Druidstämma med revision, och därefter genomfördes ett välbesökt
Eubatmöte, där bland annat val av nytt Fu genomfördes. Purjolökssoppa och
semla stod på kvällens meny.
Aquilas bowlingmästerskap 26 februari fick broder Lars Hofling
som suverän pokalvinnare. Tröstpokal till broder Håkan Canell och
Dumleklubbor till oss andra. Broder Börn Camén stod förtjänstfullt för
arrangemanget och blev tvåa.
Aquilas hockeykväll 28 februari ordnades av nämnde Canell med FBK som
segrare (8-2 mot ett tafatt HV). Mer givande för en icke-värmlänning och
mindre hockeyintresserade bröder var nog den fina samvaron på puben.

Text: R Bill Hagberg. Foto: OÄ Leif Schütz

Eubatmöte och Druidstämma 7 februari

ÄÄ Conny Karlsson hälsade de samlade bröderna välkomna till kvällens
möte, årsmötet.
Vid Eubatmötet informerade ÄÄ om logen Idris resultatet 2017. Redogjordes
för verksamhetsberättelse, årsredovisning, budget, revisionsberättelse vilka
alla dokument utsänts i förväg. TjOÄ Hans Jandér informerade om förslag till
ny ämbetsmannakår och ledamöterna i samtliga utskott. ÄÄ Conny Karlsson
informerar vidare om Välgörenhetsutskottets förslag till mottagare av 2018
års välgörenhetsbidrag, vilket riktas till Stipendiefonden med 15 000:-kr och
Kvinnojouren Mona i Strängnäs med 15 000 kr.
Druidstämman kort därefter fattade alla beslut vid årsmötet och
förrättade alla val. Druidstämman biföll ÄK:s förslag i alla delar och
beviljade den avgående ämbetsmannakåren ansvarsfrihet.
ÄÄ Conny Karlsson omvaldes. Övriga val kommer att visas i ord och bild i
kommande artikel efter ämbetsmannainstallationen den 7 mars

Referent: Ulf Sundequist

64 Logen Idris, Strängnäs
Eubatmöte med efterföljande
föredrag om Svenska Järnvägsklubben, 10 januari

Efter att ha firat av alla helger var det dags att mötas i logens värme
igen. ÄÄ Conny Karlsson öppnade mötet och hälsade de många bröderna
välkomna. Under mötet kallades bröderna broder Donald Wedel och broder
Jan Fridström fram för att högtidligen erhålla närvarotecken för 400
respektive 200 möten. MÄ Willy Bäckström berättade att åtta bröder, som
varit långvarigt sjuka, uppvaktats med julblommor. De uppvaktade bröderna
framförde sina hälsningar och tack till bröderna.
MÄ inbjöd även bröderna till deltagande av innebandymatch med
SIBK (Strängnäs Innebandyklubb, näst högsta serien) 27 januari och
handbollsmatch med GUIF i elitserien 13 februari. Evenemangen är en
satsning på samvaro utanför Lundens möten för utveckling av
brödernas sammanhållning.
Under det att logemötet pågått hade
broder Åke Pehrsson, broder Christer
Bernhardsson och broder Anders Klang
en genomgång för presumtiva bröder,
vilka sedan inbjöds till brödramåltiden.
Efter mötets högtidliga avslutning
bjöds till bords och till en som alltid
Jonas Sevelin och Anders Klang
välsmakande måltid. Efter sedvanlig
lottdragning var det dags att bänka sig för att åhöra kvällens föredrag.
MÄ hälsade Bengt Schelin välkommen,
ordförande i Svenska Järnvägsklubben
(SJK), Sveriges största ideella förening för
järnvägsintresserade.
Bengt presenterade sig själv och
berättade att föreningen startades
1958 i Stockholm. Redan 1959 erhöll
Bengt Schelin, ordf i SJK
man tillstånd att göra utfärder på Lina
Tegelbruks linje utanför Södertälje. Spåret som var 600 mm brett (smalaste
smalspåret) var minst sagt bristfälligt och färd skedde på egen risk. 1961
skedde dock invigningen av en museijärnväg med närvarande GD Upmark
samt Landshövdingen. Östra Södermanlands Järnväg (ÖSIJ) var bildad.
Ånglok och vagnar hade man skaffat från tidigare nedlagda banor och
rustats upp för museitrafiken. Redan 1964 insåg man att en egen bana
behövdes, då man samlat på sig mycket såväl rullande som övrigt material.
Trafiken i Lina skedde på nåder. SJ lade i september ned trafiken Läggesta
– Mariefred och en överenskommelse träffades om att ÖSIJ skulle få överta
banan. En flytt till Mariefred genomfördes. Det bestämdes att en delning av
verksamheten skulle ske så att ÖSIJ blev renodlad museijärnväg och Svenska
Järnvägsklubben (SJK) en renodlad intresseförening för tåg i Sverige. Redan
1958 hade man börjat ge ut böcker, genomföra resor, ge ut tidningen TÅG,
etablera lokalavdelningar från Luleå i norr till Malmö i söder. Detta har
sedan varit föreningens huvuduppgift. Sedan drygt 20 år har man även en
hemsida med ett forum Postvagnen, där det skrivs om allt inom järnvägens
värld. Idag har SJK drygt 4500 medlemmar mestadels i Sverige, men det finns

Lars-Åke Lagertedt med falukorvgratäng

ÄÄ Sebastian Zander och tre bröder från logen Dair i Stockholm besökte
mötet. Besök från andra loger är alltid trevligt. Vid efterlogen serverades
ugnsgratinerad falukorv med hemgjort potatismos, äpplen och grönsaker.
Stort tack till Lv Bengt Petersson för denna utsökta måltid. Många bröder var
närvarande denna kväll och stämningen var som vanligt god.
Text: OÄ Åke Pehrsson. Foto: OÄ Leif Schütz

65 Logen Belisama, Vänersborg
Druidstämma med reception, bokslut och val.

Måndagen den 5 februari samlades
bröderna i logen Belisama för att
genomföra årets första högtidsloge.
Ämnet för kvällen var att upphöja broder
Lars-Olof Tjörnvik till Druidgraden. Efter
väl genomförd ritual fortsatte stämman
med att godkänna bokslutet samt att
förrätta val av ny ämbetsmannakår samt
efter en kort paus ett sent Eubatmöte.
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lämnas några svar på de allra flesta frågorna. En sak kan vi dock vara säkra
på att det är en spännande framtid som vi går till mötes. Broder Daniel
avtackades med en varm applåd. Bröderna bidrog generöst med bidrag till
välgörenhetsinsamlingen.

Efter denna långa afton samlades bröderna till en välbehövlig
brödramåltid som avslutades med kaffe och kaka med trevliga samtal.

Bardating med reception samt Druidstämma 5 mars

Denna måndagskväll hade bröderna
kallats till logen för att genomföra ett
bardating med reception. Målet för
kvällen var att välkomna broder Mats
Hallsten i bardgraden och ritualen
genomfördes mycket stilfullt. Det hela
kunde genomföras tack vare Logen Lirs
material, stort tack till Logen Lir.
Den rituella delen av kvällen avslutades
med förkortad Druidstämma där en ny
broder balloterades och som förhoppningsvis kan recipiera den 7 maj.
Brödramåltiden som bestod av riktig husmanskost (korv stroganoff med
ris och grönsaker) avnjöts med god aptit med tanke på den sena kvällen.
ÄÄ talade till den nya barden som varit mycket flitiga med sina logebesök
under eubattiden. Som avslutning serverades kaffe med avec och vår nya
bardbroder framförde en dikt.

Vid tangenterna, SC

68 Logen Cernunnos, Höganäs
Eubatmöte och årsdag 13 februari

26 bröder varav fyra från storlogen samlades till vår årsdag, som vi firade
med att inviga Glenn Rittbo, är anställd på Höganäs Verkstad, i vår loge.
Stjärntecken utdelades till Ronny Swenson och Leif Andersson. Tecken För
100 möten tilldelades, Anders Andersson och Lennart Magnusson.
I efterlogen med god mat och dryck
höll ÄÄ talet till fosterlandet, liksom talet
till vår nye broder, vilken tackade för det
han varit med om och såg framåt att
delta i logarbetet. Tacktalet för maten
hölls av SÄÄ Ulf Liljegren. SOÄ Clas
Nilsson talade om vikten att våra loger
får fler bröder. Kvällen avslutades med
kaffe och semla varefter vi bröder skildes
Glenn Rittbo
åt i E F E.

Vid referatet och bild Håkan Ekman

66 Logen Taliesin, Jönköping

Text Kaj Jönsson, foto Henrik Hennings

Bardating och Eubatmöte 29 januari

Denna måndag samlades bröderna i god tid till förlogen för vårens första
dubbelmöte. Logen fick besök denna afton av broder Christer Hardenberg
från logen Camulus i Skövde och Christer Ström från logen Chyntus i
Ulricehamn. Under mötet blev broder Joakim Jannerfeldt uppvaktad med
en druidstjärna efter att fyllt 50 år och broder Ingvar Karlsson med en
blomsterbukett som var buteljerad på flaska.
Efter sedvanliga logemötesförhandlingar intog bröderna matsalen.
Logevärden serverade en mycket god fläskfilé med stekt potatis, en delikat
sås, grönt och bröd. Vår egen broder Bernt Enghardt kåserade om sitt rika
musikaliska liv och bjöd dessutom på en och annan anekdot samt ett för
kvällen anpassat urval av sin
musikaliska utveckling som han
varit med om. Det var ingen lätt
uppgift om man har mer än 50 år
i musikens tjänst. Agneta Fältskog
som kommer ifrån Jönköping, var
en av de sångerskor som Berndt
upptäckte och som var med i hans
orkester under att antal år. Broder
Bernt fick en riktigt varm applåd
som tack av närvarande bröder.
Välgörenhetsinsamlingen fick ett
generöst bidrag av bröderna.

69 Logen Rigel, Örnsköldsvik
Druidstämma med gradgivning den 16 februari

Vid Druidstämman hade vi nöjet att upphöja tre Bardbröder till Druider. De
upphöjda bröderna var Mikael Eriksson, Peter Jonsson och Robert Calissendorff.
Under efterlogen höll MÄ Ulf Tjernström talet till fosterlandet, ROÄ
John-Ture Karlsson och ÄÄ Kjell Fjellström talade båda till de nyblivna
Druidbröderna varefter dessa via broder Robert Calissendorff tackade för en
högtidlig och trevlig gradgivning.

Efterlogen blev för övrigt som vanligt en mycket trevlig tillställning med
god mat och dryck innan bröderna nöjda vandrade hemåt i vinternatten.

Eubatmöte 26 februari

Denna måndag var det många av logens bröder som hade trotsat det vintriga
vädret och tagit möjligheten att besöka logens gemenskap och värme. Logen
fick även besök av mer långväga bröder från logen Camulus i Skövde.
När de sedvanliga logemötesförhandlingarna hade avslutats samlades
bröderna i matsalen. Logevärden bjöd bröderna till bords, denna kväll serverades
det en fläskytterfilé med rösti och en krämig bearnaisesås, sallad och bröd.
Till kaffet höll vår broder Daniel Karlsson ett föredrag om e-sportens
historia, utveckling och användningsområde samt dess påverkan i det
dagliga livet. Det blev en hel del nostalgiska återblickar men också
fantasifulla framtidsplaner om hur den tekniska utvecklingen kan komma
att påverka det dagliga livet i framtiden. När man tänker på hur snabbt
utvecklingen har gått, var det många av bröderna som undrade vad som
kan tänkas hända i framtiden. Det blev många frågor men det kunde inte

KF

70 Logen Manannán, Falkenberg
Druidstämma och Eubatmöte 21 februari

41 bröder kom till ordenshuset i Falkenberg denna logekväll. Med hissad
flagga välkomnades sju bröder från Logen Lir i Varberg, nio bröder från
Logen Teutates i Halmstad samt 25 egna bröder av ÄÄ Jan-Inge Johansson
och logens Yv Ingvar Henriksson.
Stämningen var hög och god med många deltagande bröder i förlogen,
precis som det skall vara. Så blev det så småningom dags att öppna vår
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Druidstämma, med bokslut och ämbetsmannaval samt val av logens utskott
för perioden 2018-2020. TjOÄ Kent Olsson läste upp förtroendeutskottets
förslag till ny ämbetsmannakår, som på ÄÄ:s fråga fastställdes av stämman.
Skm Bengt Gustavsson föredrog därefter logens bokslutsrapporter. Efter
att broder Kent Olsson föredragit revisorernas berättelse beslöt stämman
att bevilja ämbetsmannakåren ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Mötet
avslutades med fri utgång inför stundande Eubatmöte.
Bröder från tre Hallandsloger gjorde entré i Lunden, varefter ÄÄ Jan-Inge
Johansson samt övriga ämbetsmän genomförde ett fint och ritualenligt
Eubatmöte . ÄÄ Per Tiliander, Teutates och ÄÄ Dag Eliasson, Lir, framförde
sitt tack till logen Manannán, för att man fått besöka logen och för den
gästfrihet som visats dem. De inbjöd också Manannáns bröder att besöka
sina respektive loger.

77 Logen Allbota, Färjestaden
Eubatmöte med högtidligheter 27 februari

Trots snöstorm med drivsnö och isande kyla hade ett stort antal bröder klätt
sig i frack och tagit sig till kvällens logemöte. Några återbud hade dock
lämnats på grund av vädrets makter. Men Lv Jan Pettersson kunde trots allt
varmt välkomna bröderna.
Under kvällens eubatmöte skulle det installeras nya ämbetsmän och delas
ut såväl veteran- som stjärntecken. Storlogeämbetsmännen under ledning
av SÄÄ Peter Sunnanek hade alltså mycket ”att stå i”. Kvällen till ära fick
storlogen även inviga sina nya facklor.

Under en uppskattad brödramåltid bestående av ugnsstekt kotlettrad
höll broder Lars Anebreid talet till fosterlandet och ÄÄ Per Tiliander
tackade för maten.
Efter kaffe med avec minglade man till sena kvällen, för att slutligen
bryta upp inför ännu en arbetsdag.

Bakre rad: Yv Richard Berglund, Skm Kenth Oscarsson, TjOÄ Martin Holm, Iv
Elon Liljeblad, Org Berth Yngvesson
Främre rad: M Stefhan Bogren, ÄÄ Pontus Danielsson, MÄ Ulf Ericsson,
Skr Lasse Engström

Noterat av Kent Olsson

Först installerades den nya ämbetsmannakåren med flera nya ansikten såväl
som ett och annat bekant. Alltså en bra blandning av erfarenhet och nyfikenhet.
SÄÄ tackade de avgående ämbetsmännen och önskade de nya lycka till.
Allbotas första veteran Christer
Nilsson fick sin utmärkelse och därefter
tilldelades Anders Eklund stjärntecknet.
Då Allbota är en förhållandevis ny loge
så kommer Christer Nilsson att vara den
enda veteranen i många år framöver.
I efterlogen anordnades som brukligt
ett vinlotteri som denna kväll vanns av
broder Per Sandgren. Dagen efter var det
för många en arbetsdag och då vädret
Veteran Christer Nilsson och
utanför inte hade ”bedarrat” så begav
Anders Eklund
sig bröderna hemåt i god tid.

73 Logen Värend, Växjö.
Druidgradgivning 31 januari

33 bröder samlades i förlogen prydligt uppklädda och förväntansfulla, för
att övervara kvällens Druidgradgivning. I receptionsrummet satt två lite
spända men fokuserade Barder som under ledning av Beredande broder Ulf
Svensson, fick en inblick i vad de skulle veta inför kvällen.
Efter en mycket högtidlig och väl genomförd reception, samlades
bröderna i efterlogen. Där väntade Lv Dietmar Heinrich tillsammans, med
för kvällen vikarierande Fu. Han bjöd på tvårätters middag med därtill
lämpliga drycker.
ÄÄ Jan-Olof Hagelberg önskade alla bröder välkomna och han höll även
talet till fosterlandet. De nyblivna Druidernas tacktal framförde broder
Andreas Fagerberg.
Kvällen avslutades vid kl 23:00, då bröderna gick hem mätta och belåtna.
De såg fram emot Eubatreception 28/2 då vi ska recipiera sju nya bröder.

Vid pennan/HJ

79 Logen Excalibur, Borås
Druidstämma 31 januari

20 hade bröder infunnit sig för att ta del av den ekonomiska rapporten, besluta
om nästa års budget, åtnjuta en angenäm samvaro samt genomföra en
ballotering. Denna resulterade i idel Ja-röster för sökanden Christer Fagervall.

Eubatmötet med reception den 21 februari

Christer Fagervall recipierade högtidligen i närvaro av 21 bröder vilka
fick medverka respektive bevittna en välrepeterad ceremoni. Den förra
receptionen i november resulterade i ”fyrlingar”, denna gång blev det alltså
en ”ensling”.
I efterlogen talade MÄ Christian Aronsson till fosterlandet på temat
Svenskhet, ÄÄ Lars Forsman talade till recipienden på temat ”Att göra
i logen” och den nye Eubatbrodern Christer Fagervall tackade för
välkomnandet genom att citera lämplig text ur Arméreglementet, militär
bakgrund som han ju har.

Andreas Fagerberg, ÄÄ Jan-Olof Hagelberg, Magnus T Danielsson

Text Kenneth Fagerberg, Foto Per-Erik Sandebäck
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I veckan hade en av bröderna, Åke Johansson firat sin födelsedag. ÄÄ Lars
Forsman överlämnade en butelj vars innehåll med 5 cl understeg det antal
år han nu kan inräkna.

Stadsmission som infaller årligen något innan jul till behövande människor.
Runt kl 23 avslutades kvällen och Bröderna vandrade hemåt efter en
synnerligen vacker kväll och ett stort tack riktas till såväl Dairs moderloge
Idris som uppvaktade logen samt alla gästande Bröder!

Eubatmöte och Druidstämma 20 februari

Denna tisdag var det åter dags för en trevlig logekväll.
I lunden bjöds det på ett sedvanligt väl genomfört möte och broder
John Dervinger uppvaktades med såväl standard som en insättning till
Stipendiefonden. ÄÄ hann också med att dela ut ett 200-mötesmärke till
broder Michael Hårte, något han synnerligen förtjänat.
Vår Lv blev tyvärr sjuk dagarna innan mötet men i sann broderlighet
ställde ett antal bröder upp och kom tidigare denna kväll för att jobba lite
extra i såväl kök och matsal – ett stort tack till alla.
Den nye Eubatbrodern Christer Fagervall flankerad av TjOÄ Thomas
Bergström och ÄÄ Lars Forsman

När så Givakt! Lediga! kommenderats kunde broder Jonas Wennergren
tvenne gånger välja och vraka på bordet med lotterivinster, men även några
andra kunde få sina oanade behov tillfredsställda.
Och i den yttre världen gällde det att undvika de förrädiska isfläckar som
Moder Natur och/eller ett försumligt Gatukontor så rikligt bestått oss med.
Uno Axelsson

Bröderna Carl Richson och Christer Nyberg från logen Doru i Täby
lyssnar noga vid ett tal

81 Logen Dair, Stockholm
Eubatmöte och årsdag 25 januari

Vid brödramåltiden bjöd jubilaren, broder John Dervinger, samtliga
bröder på vin vilket uppskattades och som tack för det uppvaktades han
ytterligare en gång med skönsång från de andra närvarande.
Runt kl 23 avslutades kvällen och bröderna kunde åter vandra hemåt i
den snövita huvudstaden.

Denna onsdag var det dags för firandet av Dairs nionde årsdag med
tillhörande stipendieutdelning och stämningen var verkligen på topp med
nästan 50 närvararande bröder från åtta olika loger!

Vid pennan, ÄÄ Sebastian Zander

82 Logen Samain, Uppsala
Eubatmöte med reception

Onsdagen den 14 februari var vårens höjdpunkt i logen Samain då tre
presumtiva bröder kallats till reception. Kvällen blev särskilt minnesvärd då
flera gästande bröder hade sökt sig till Uppsala för att hedra recipienderna
med sin närvaro. Bland gästerna märktes bl a Riddaren av Försvaret,
tillika SÄÄ i SL Nordanland Urban Engström, Riddaren av Östra Aros Hans
Rosengren från logen Belenos, SMÄ Börje Eriksson och SSkm Leif Andersson
SL Bardaland. Dessutom ÄÄ Bertil Carlsson logen Doru och ÄÄ Lennart Brolin
tillsammans med hela sex bröder från logen Beltain.
Den högtidliga invigningsceremonin genomfördes stilfullt av
ämbetsmännen under ledning av tjOÄ Lars Jonneryd som välkomnade de nya

Bakre raden: MÄ Mikael Johansson Thesevs, Bengt Ullberg Dair, Stefan
Wastegren Avalon
Främre raden: Gunnar Hallberg Allbota, Lars Åke Lagerstedt Idris, Lars
Carlsson Doru, Johan Lagerström SSkr Belenos, Michael Lundström TjOÄ Merlin

I Lunden bjöds det på en vacker högtidsloge och Skr som lyckats nå exakt
100 möten denna kväll erhöll ett 100-mötesmärke under vackra former,
någonting han verkligen var värd.
Efteråt vid brödramåltiden var det
en härlig stämning med så många
närvarande bröder och med nya
sångblad för 2018 blev det en hel del
skönsång denna kväll. Det serverades
härligt klassisk mat av Lv och till
efterrätt bjöds det på en underbar
Druidtårta och fina priser delades ut i
samband med lotteriet.
Kvällen kröntes av att Logens Stipendie
för 2017 delades ut av MÄ och mottagare
var Chilla (Anette) Ullberg för hennes
insatser inom det som kallas ”Jullunchen”
MÄ Michael Lindberg, Stipendiat
i Kungsträdgården hos Stockholm
Chilla (Anette) Ullberg

TjOÄ Lars Jonneryd välkomnar de nya bröderna
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bröderna Anders Kylesten, Anders Westermark och Martin Wierup till Svenska
Druid-Orden och logen Samain.
Samains nya bröder
Anders Kylesten, Anders
Westermark och
Martin Wierup

Efter de sedvanliga talen avslutades kvällen med att broder Lars Jonneryd
riktade några ord till de nya bröderna:
– Deltag i mötena och i festlighetsutskottet, så kommer du in i gemenskapen.
– Tänk på Merlins lärdomar.

Tre bröder från Samain välkomnades i Bardgraden

Eftersom undertecknad inte hade
möjlighet att närvara under kvällen
får jag förlita mig på den information
jag fått via mina ”informatörer”.
Enligt dessa hade logen Belenos ÄÄ
Arne Wessner ett tufft uppdrag då inte
mindre än 12 eubater från logerna
Belenos, Beltain och Samain skulle
välkomnas i Bardgraden i samband
med logen Belenos bardating. Enligt
vittnesmål utförde broder Arne sitt
uppdrag med stor värdighet och
rituellt korrekt.
Logen Belenos ÄÄ Arne Wessner
Kvällens brödramåltid präglades
riktar en skål med gratulationer
till de nya barderna
av god brödragemenskap och de nya
barderna hyllades och gratulerades av bröderna som sig bör. Ett stort tack till
”mamma” som så väl tog hand om våra bröder denna högtidliga kväll.

USA EXCLUCIVE, 13-27 september

Orionbroder
Roger Öqvist

Välkommen med på vår exklusiva USA-resa som innehåller allt från storstadspuls till en oförglömlig resa i södern. Förutom städernas stad - New York och
huvudstaden Washington D.C. besöker vi också countrystaden Nashville, Elvis
Presleys Memphis och Louis Armstrongs födelsestad New Orleans. Reseledare,
Roger Öqvist - har arbetat som professionell reseledare med USA som specialitet sedan 1980-talet och kan sitt Amerika utan och innan.

Pris 48.500:-

Inkl: Flyg Sto-USA t/r, inrikesflyg, transfers, del i dubbelrum inkl
frukost på mycket bra hotell, 5 middagar, 2 luncher, entreér, musikföreställning Grand
Old Opry, bussresor, reseledare, dricks chaufför, en bagagerem och en eladapter för
amerikanska vägguttag.

090-14 14 87 www.lindtour.se

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

Logen Samains nya bardbröder, Claes Enwall , Mikael Nilsson Götrich och Jan
Thorelius tillsammans med logen Samains ÄÄ Leif Cassinger

Text Kari Aarnivaara, foto Claes Enwall

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.
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VÄLKOMNA I
BRÖDRASKAPET
Logen Ad Astra, Malmö
Eu 18 03 06
Roger Lötell
Bäckaforsvägen 41
218 74 Tygelsjö
Mikael Magnusson
Vimpelgatan 21
211 14 Malmö
Kristian Serger
Prästgatan 4
216 17 Malmö
Andreas Taube
Limhamnsvägen 10 C
217 59 Malmö
Johnny Wallsten
Östra Kristinelundsvägen 18 C
217 48 Malmö
Stefan Åstedt
Ribevägen 18 D
217 46 Malmö

Logen Aquila, Karlstad
Eu 18 01 27
Håkan Björk
Långgatan 56 A
652 19 Karlstad
Björn Kjerrulf
Annebergsslingan 25
654 65 Karlstad
Anders Naeslund
Fallbråtsgatan 22
654 69 Karlstad
Sören Niklasson
Guldsmedsvägen 14
653 46 Karlstad

Logen Argo, Ånge
Eu 18 01 25
Joakim Karlsson
Floravägen 11
841 32 Ånge
Nils Ruderus
Boltjärn 701
841 92 Ånge
Thomas Simonsson
Rönnvägen 9
841 31 Ånge

Logen Beltain, Östhammar
Eu 18 01 26
Nicklas Johansson
Tvärnö Mellangården 755
742 91 Östhammar

Logen Camulus, Skövde

Logen Fingal, Hörby

Eu 18 01 12
Per Bäckström
Falkvägen 6 F
541 33 Skövde
Patrick Fredriksson
Kvarnvägen 211
540 17 Lerdala
Rasmus Helgesson
Spiltagatan 11
531 42 Lidköping
Gunnar Hellichius
Döbelns gata 2 C
541 50 Skövde
Nils Lagerblad
Bofinksvägen 1
541 56 Skövde
Oliver Wenell
Järnvägsgatan 20 A
541 52 Skövde
Joacim Wiberg
Karl Dahlins väg 32 A
541 54 Skövde

Eu 18 02 27
Bo Andersson
Granliden Lyby 3031
242 93 Hörby
Nicklas Andersson
Torastorpsvägen 169
298 94 Linderöd
Johnny Hallberg
Maglasäte 305
243 91 Höör
Johan Nilsson
Köinge 6917
242 92 Hörby
Christer Rosenlöf
Sallerup 7232
242 91 Hörby

Eu 18 02 08
Staffan Broberg
Kanbergsgatan 4
582 28 Linköping
Stefan Stenhammar
Edsberga Krongården 1
585 93 Linköping

Logen Iris, Göteborg

Logen Sefir, Grebbestad

Logen Nemeton, Lund

Eu 18 02 13
Glenn Rittbo
Odengatan 25
263 37 Höganäs

Eu 18 03 07
Alexander Bengtsson
Kämnärsvägen 86 C
226 45 Lund
Christer Nilsson
Sunnanväg 229
222 70 Lund

Logen Cynthus, Ulricehamn

Logen Orion, Umeå

Eu 18 02 22
Andreas Ekman
Götavägen 5
523 32 Ulricehamn
Bengt Persson
Brunn 207
523 90 Ulricehamn

Logen Excalibur, Borås
Eu 18 02 21
Christer Fagervall
Björsvägen 18
511 71 Fritsla
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Logen Samain, Uppsala

Eu 18 01 29
Roger Svensson
Östra Parkgatan 53
774 33 Avesta

Eu 18 02 21
Richard Bruce
Basungatan 12
421 40 Västra Frölunda

Logen Cernunnos, Höganäs

Eu 18 02 07
Ingemar Aho
Lars Janssonsgatan 12
981 31 Kiruna
Johan Lans
Matojärvigatan 30
981 35 Kiruna
Johan Stålnacke
Gasellvägen 19
981 37 Kiruna
Eu 18 02 14
Anders Kylesten
Björkhagsvägen 1
756 46 Uppsala
Anders Westermark
Martallsvägen 10 B
756 46 Uppsala
Martin Wierup
Vaksalagatan 33 A
753 31 Uppsala

Logen Grannos, Avesta

Logen Capella, Linköping

Logen Polaris, Kiruna

Eu 18 01 26
Thore Edvinsson
Kragvägen 106
904 41 Röbäck
Leif Hedman
Vargvägen 177 H
906 42 Umeå
Mattias Lindqvist
Backenvägen 77
903 60 Umeå

Eu 18 01 10
Mats Gustavsson
Backa 13
457 50 Bullaren
Åke Johansson
Remne 5
457 51 Bullaren
Tobias Marberger
Östra Långgatan 3
457 72 Grebbestad

Logen Thesevs, Linköping
Eu 18 01 30
Joakim Lust
Täcktö
590 32 Klockrike
Erik Wessén
Alstigen 6
590 44 Rimforsa

Logen Venus, Fränsta
Eu 18 01 21
Rickard Sölvestål
Södra Gullgård 316
840 12 Fränsta

Nr 2 mars 2018

Svensk Druid-Tidning

VI GRATULERAR
födelsedagarna i april

April
97 år

80 år

Excalibur, Josef Andersson, 2 apr

92 år

Vasa, Jan Forsberg, 21 apr

91 år

Arcturus, Ingvar Johansson, 2 apr
Orion, Sven-Olow Lindqvist, 10 apr
Ogmion, Jan Erik Vestberg, 10 apr
Carnac, Jan Åberg, 14 apr
Belenos, Olov Skogström, 19 apr
Argo, Bo Sahlberg, 22 apr
Orion, Stig Runlöf, 30 apr

75 år

Ossian, Alf Yngve, 5 apr
Lir, Sven Johansson, 12 apr

90 år

Belenos, Rolf Johansson, 7 apr
Fingal, Henric Falkenberg, 23 apr
Capella, Bertil Kron, 24 apr

85 år

Carnac, Wilhelm Geete, 4 apr
Thesevs, Nils-Erik Karlsson, 15 apr
Stella Polaris, Bengt Håkansson, 18 apr
Fingal, Sten Andersson, 29 apr

Rigel, Lennart Lindström, 2 apr
Fingal, Roy Franck, 2 apr
Nerevs, Weine Tholander, 5 apr
Camulus, Björn Gaarder, 6 apr
Arosia, Curt Östlund, 6 apr
Orion, Ove Lindholm, 10 apr
Stella Polaris, Lars Magnusson, 12 apr
Dair, Gunnar Lindberg, 12 apr
Wirdar, Hans Blomberg, 12 apr
Nerthus, Hans Peterson, 14 apr
Sefir, Karl-Eric Karlsson, 16 apr
Stonehenge, Tommie Gertéll, 16 apr
Värend, Arne Lundgren, 24 apr
Wirdar, Rolf Larsson, 28 apr

70 år

Belenos, Bengt-Arne Fredriksson, 2 apr
Triton, Tommy Gustafsson, 10 apr
Merkur, Stefan Johansson, 10 apr
Camulus, Bengt Ferm, 10 apr
Merkur, Hans Danielsson, 12 apr
Thesevs, Anders Molander, 13 apr
Guta, Björn L Andersson, 14 apr
Nerevs, Lennart Perérs, 18 apr
Alir, Jussi Trossmo, 26 apr
Cynthus, Frederic Fagerström, 27 apr

60 år

Altair, Peter Larsson, 7 apr
Allbota, Håkan Hellström, 15 apr
Idris, Magnus Bernroth, 18 apr
Karlavagnen, Pär Melander, 22 apr

50 år

Derva, Torbjörn Rinzén, 1 apr
Halör, Per Lidefelt, 1 apr
Stonehenge, Kenny Nilsson, 7 apr
Polaris, Stefan Salomonsson, 7 apr
Arcturus, Bo Wahlström, 12 apr
Vasa, Niklas Kristensson, 13 apr
Beltain, Kenneth Pettersson, 14 apr
Vasa, Krister Ahlm, 18 apr
Doru, Brian Udrup, 20 apr

BRUSTNA LÄNKAR
Logen Belenos, Uppsala

Logen Rigel, Örnsköldsvik

Logen Hesperus, Malmö

Logen Stella Polaris, Trelleborg

Logen Orion, Umeå

Logen Taranis, Kalix

R-br Karl Olof Luhnevåg
Invigd i Orden den 13 oktober 1998
Avliden den 27 februari 2018
19 medlemsår
OÄ-br Gert Borgström
Invigd i Orden den 17 november 1987
Avliden den 18 januari 2018
30 medlemsår
OÄ-br Arne Sörensson
Invigd i Orden den 28 februari 1987
Avliden den 22 februari 2018
30 medlemsår

OÄ-br Sam Westin
Invigd i Orden den 20 mars 1992
Avliden den 2 mars 2018
25 medlemsår

Logen Triton, Norrköping
R-br Lennart Peterson
Invigd i Orden den 18 maj 1972
Avliden den 14 februari 2018
45 medlemsår

R-br Bertil Knutsson
Invigd i Orden den 28 december 1987
Avliden den 6 februari 2018
30 medlemsår
OÄ-br Teuvo Hanski
Invigd i Orden den 7 juni 1975
Avliden den 27 februari 2018
42 medlemsår

Annonsera i Svensk Druid-Tidning, det lönar sig!
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POSTTIDNING

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

Välkommen till
den Personliga

JOUR
DYGNET
RUNT

Välkommen
till den personliga
Begravningsbyrån.
transporter, familjejuridik
och försäkringar.

Vi hjälper er med allt inom
begravning, gravsten,
Har jour dygnet runt
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.

Vill ni h
a
Läs me en frackkväll?
r på vå
r hems
ida!

Vi hjälper er med allt inom begravning, gravsten,
transporter, familjejuridik
Frackar
och försäkringar.
från 1.799;Hos oss handlar ni tryggt och säkert

•
•
•
•

Har jour dygnet runt

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

