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Redaktionens önskemål
Bröder referenter & fotografer!
För att göra tidningen extra intressant behövs det foton. Innan du
lämnar en bild till redaktionen är det en rad olika saker som du
behöver tänka på. För att det slutgiltiga resultatet ska se så bra ut som
möjligt är det viktigt att bilden är högupplöst. Minst 300 dpi krävs
men numera är det även vanligt med 600 dpi.

Komponera bilden när du tar den. Tänk på vad som finns bakom
och på sidorna om det som är motivet. Oftast är det bäst med en
enkel bakgrund utan många detaljer. Försök få infallande naturligt
ljus snett ovanifrån och undvik motljus (ljus som faller in mot
kameralinsen) från ex fönster. Låt det gärna finnas lite luft runt
motivet för beskärning.

Utskriftsstorlek och upplösning: En pixeluppbyggd bilds storlek är
antalet pixlar på höjden respektive bredden. Dock kan bilden storlek
även anges i form av utskriftsstorlek, d v s hur stor bilden blir vid
utskrift på papper. För att kunna koppla samman dessa två storheter
finns begreppet upplösning. Upplösning är förhållandet mellan
pixelstorlek och utskriftsstorlek och anges med enheten dpi. En bild
med hög upplösning (d v s många pixlar per tum) medför att varje
pixel blir förhållandevis liten och kvaliteten på bilden upplevs som
bättre. En bild med låg upplösning (d v s få pixlar per tum) medför
att varje pixel blir förhållandevis stor och kvaliteten på bilden upplevs
som sämre.

Beskär inte bilden innan, ofta behöver vi anpassa den till olika
storlekar och format när vi monterar in den i tidningen.
Montera inte in bilden i andra dokument som t ex MS Word eller MS
Excel. Vi vill ha endast bildfiler.
Godkända ﬁlformat är JPG, TIFF, EPS och PNG. Tänk på att JPG gör
bildens filstorlek mindre genom att delvis förstöra den så använd inte
för hård komprimering i kamera eller program.
Skriv ej in text på bilden i något program utan ange dina önskemål
i medföljande meddelande.

Ursprunglig storlek på bilden är bäst. Många funktioner och
program i dator och mobil krymper automatisk bilder för att spara
utrymme när de skickas. Stäng av dessa funktioner eller packa
bildfilen med ex zip eller rar.

Om bilder och text skickas separat måste ämnet på meddelandet
innehålla logens nummer och namn samt tillhörande referat.

Ett praktisk exempel

Bilderna nedan visas i samma utskriftsstorlek men med olika upplösning.
Bilden är 3 x 3 tum och 300dpi. 3 x 25,4 mm = 76,2 x 76,2 mm.
Kan även anges som 900 x 900 bildpunkter (pixel).

Även denna bild är 3 x 3 tum men i 100dpi. 3 x 25,4 mm = 76,2 x 76,2 mm.
Kan även anges som 300 x 300 bildpunkter (pixel).

OBS! Denna effekt framgår
inte i lågupplöst webbversion

1 tum = 25,4 mm
300 bildpunkter

1 tum = 25,4 mm
300 bildpunkter

1 tum = 25,4 mm
300 bildpunkter

1 tum = 25,4 mm
100 bildpunkter

Summering

1 tum = 25,4 mm
100 bildpunkter

1 tum = 25,4 mm
100 bildpunkter

I praktiken behöver vi dock gärna få bilder som är betydligt större så att det finns utrymme för att eventuellt förstora eller zooma in på valda delar.
De ska vara i hög upplösning, och löst beskrivet vara minst 3-5 MB. Undvik närbilder och gör inga beskärningar. Placera inte motiven nära väggar - det blir
fula skuggor, speciellt med blixt. Undvik tavlor med glas i bakgrunden eller fönster - det blir fula reflexer. Använd neutrala bakgrunder.
Placeras bröderna nära varandra finns det möjlighet att förstora fotot.
Kontrollera att optiken är dammfri - dammet syns tydligt på bilderna. Glöm inte att ställa in skärpan.
Använd med fördel stöd eller stativ för att undvika skakiga oskarpa bilder.
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I huvudet
på en redaktör
Svensk
Druid-Tidning

Fortsätter på broder Karis tankar från förra numret, om vad
som sker under denna tid i våra loger. Nya ämbetsmän är
på väg att/eller har installerats. Förhoppningsvis har de nya
ämbetsmannagrupperingarna lagt fram sina programförklaringar
som visar vad vi har att se fram emot.
Många tycker kanske att vi ska leva efter devisen "nya
kvastar sopar bäst". Vi är inte stöpta ur samma form och vi har
inte samma egenskaper. Vi måste ge de nya ämbetsmännen
möjlighet att sätta sin prägel på logens arbete. Ingen av oss är
felfri, felaktigheter har tidigare gjorts i logerna och felaktigheter
kommer med all sannolikhet även att ske i framtiden.
Skall det göras förändringar låt då förändringens vind vara som
en lätt sommarbris. Mycken trivsel sitter i väggarna och mycken
trivsel måste tillskrivas våra traditioner. Glöm aldrig att logernas
arbete alltid måste följa det regelverks som vår Ordenslag berättar.
Det är viktigt att ämbetsmännen, trots traditioner, är lyhörda
och tar till sig de råd och tips som kommer från bröderna. Det
är samarbetet/lyssnandet som är det viktiga. Vi "vanliga" bröder
måste vara beredda att ställa oss bakom ämbetsmännen och stötta
dem i sitt arbete och gärna komma med positiva omdömen. Glöm
aldrig klappen på axeln som visar vår uppskattning. Är vi inte
nöjda med arbetet - ta upp problemet med ämbetsmännen på ett
sakligt och positivt sätt. Låt oss inte hålla på med att i lönndom
"prata skit" utan alltid ha Logens och Ordens bästa för ögonen.
Tänk om vi var förskonade av konflikter, då skulle med all
sannolikhet medlemsutvecklingen vara fylld med gröna friska
siffror. Bakom de röda siffrorna finns kanske en besviken broder
som inte blivit bemött på det sätt vi lovat. Då är det enkelt att
lämna brödraskapet med att säga "Jag har inte tid!" Vi lär aldrig
få veta den sanna anledningen. Men om vi behandlar våra bröder
som vi själva vill bli behandlade då är vi på rätt väg.
Vi måste visa att brödraskapet verkligen betyder något. Det får
inte vara en kliché vi gömmer oss bakom när något hettar till
eller när något går snett. Vi måste våga sätta ner foten och ställa
frågan: "Vad är det vi håller på med?" "Vad är detta för väg vi irrat
oss in på?" "Ska vi acceptera detta?" "Fortsätter du som du gör vill
vi att du lämnar vår loge". Vågar vi säga detta? Det blir kanske ett
medlemstapp. Eller är det så att tappet blir större om denna broder
får fortsätta på sitt destruktiva sätt. Vi vet att ett ruttet äpple snart
fördärvat en hel låda äpple.
Sammanfattningsvis vill jag med dessa rader belysa viktigheten
att vi försöker leva som vi lär. Det är inte enkelt att följa de
levnadsregler som vår vördnadsvärde läromästare satt upp med
sina sju levnadsregler.
När vi sitter i Lunden har vi all tid i
världen att fundera och begrunda vad
jag ska göra för att bli en bättre broder
och människa.
Lycka till - det är aldrig försent att börja.
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VÄGÖRENHET
med Arosia i Västerås
Bilder och text: ÄÄ Peter Beijer samt tjOÄ Ingvar Borg

En liten historia om hur det hela startade

Lite om det praktiska

På ett ÄK-möte i höstas var vi 12 bröder samlade och när vi kom till punkten
övrigt så startade funderingar om hur vi i vår loge skulle kunna hjälpa till
och samla in pengar för stipendiefonden, det blev många förslag men vi
enades om att göra en grundlig undersökning om vad som gäller när man
står med en insamlingsbössor på gator och torg. Kommunen
kontaktades och de hänvisade till polisen, en ansökningsblankett
fylldes i och den skulle behandlas under de närmaste dagarna.
Med Ingvar Borg i spetsen så besöktes tänkta ställen där
vi kunde stå med våra bössor, vissa företag ville ha betalt
men vi tyckte att alla insamlade medel skulle gå till detta
behjärtansvärda ändamål istället för till avgifter. City Gross
öppnade famnen för vårt ändamål, så då bestämdes att vi
bokar upp två lördagar under våren varav den första blev
lördagen 10:e mars. Naturligtvis var vi lite fundersamma
hur det skulle mottagas men vi blev väldigt överväldigade.
Gammal och ung kom fram med glädje i blicken, vi
småpratade lite med givarna och sedan önskade vi
varann en fortsatt trevlig lördag. Vi delade också ut
broschyrer och fick tillfälle att tala om Druid-Orden samt
vad det innebär att tillhöra ett brödraskap.
Under vårt årsdagsmöte 12:e mars presenterade
vi resultatet för bröderna vilket resulterade i att flera
av bröderna är villiga att vara med nästa gång och då
bestämde vi att vi kör vid två ytterligare tillfällen under våren.
Vi har fått lov att parallellt med detta ställa ut bössor i en del butiker
Efter lite sommarvila så tar vi nya tag och under hösten hoppas vi på att
få stå med bössorna på fler ställen i staden.

Insamlingsbössor och kroppsbanderoller införskaffades via webbplatsen
www.insamlingsbossan.se.
Vi köpte 20 st "klassiska insamlingsbössan", 20 metallplomber och 10
kroppsbanderoll - kvalitet (min 1 st).
Via Insamlingsbössans hemsida kan man skicka ett meddelande
och bifoga ett textförslag till kroppsbanderollen och sedan
får man ett korrektur tillbaks som en koll på att de har
uppfattat texten rätt.
Kan kanske räcka med att köpa den enklare varianten
av plombering gjord av plast.
Vi använde sex bössor under den aktuella insamlingen
men nästa gång tänker vi stå på flera ställen samtidigt,
vilket är anledningen till att vi köpte 20 stycken.
Vi stod vid City Gross entré inomhus i Erikslund Galleria
i Västerås med sex bröder som stod två och två åt gången i ett
pass om två timmar mellan kl 10-12, kl 12-14 och kl 14-16.
Vi samlade in 3 846 kronor varav av 570 kronor via Swish. Vi
hade skrivit vårt Swish-nummer på bössorna.
Texten som vi satte in i bössan skrev vi själva, skrev ut och
klippte till så att den passade inuti bössorna, bilagt.

Jag bidrar gärna för jag vill ha honom kvar!
Citat från en givare som pekade på sin äkta hälft
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Druid-Ordens S�pendiefond
för Prostatacancerforskning

Logen Arosia Västerås
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Nordanland SMÄ Ulf Hansson, Minera Ferrorum MÄ Mikael Alldén, Polaris MÄ Per Lidström, Arcturus MÄ Lars Jonsson, Morvin Ulf Hedgren, Arcturus Nils-Erik Johan

MÄ-träff i Nordanland
Av SOÄ Ulf Bergström Nordanland

Rekrytering är en överlevnadsfråga, det är nya bröder
vår Orden behöver för att bibehållas. Brödravård är
en kvalitetsfråga, de förväntningar bröderna har på
logen och vår Orden.

Arcturus lyfte fram en utveckling av infomötet som slagit mycket väl ut och
uppskattats av de tilltänkta recipienderna.
Den/de tilltänkta bjuds in till ett vanligt Eu möte och deltar i förlogen
tillsammans med de övriga bröderna och får uppleva broderskapets varma
ton, inte ovanligt att de träffar någon broder som de redan känner till från
sitt privata liv. I kallelsen till mötet flaggas om medverkan av presumtiva
bröders medverkan, vilket lockar till extra deltagande bland logens bröder,
bröderna får också en glimt av de tilltänkta.
Under tiden mötet hålls i Lunden stannar de tilltänkta i kulisserna utan
insyn om vad som sker, tillsammans med en broder/bröder som håller
information och svarar på de frågor som låter sig ställas. Vissa frågor blir
kanske obesvarade men på ett behagligt sätt så att nyfikenheten och vidare
kunskaps söks. Informationen avrundas innan det rituella mötet är avklarat
med en ansökan om inträde. I lunden informeras bröderna om att vi har
gäster och tänka på vad som sägs i efterlogen.
De nu förhoppningsvis sökande deltar på brödramåltiden och får
ytterligare en känsla av den värme som erbjuds inom druidskapet.

Med dessa ord i tankarna träffades avgående och pågående MÄ i Nordanland.
Vårt syfte var att lära av varandra, ge bröder MÄ energi och stärka vårt arbete
med rekrytering och brödravård. Vi träffades den 11 februari, en lämplig tid
före installationen av nya ämbetsmän i både Storloge och Grundloger.

Druid-Ordens Rekryteringsmodell

Förmiddagen ägnades åt Druid-Ordens Rekryteringsmodell. Var och en
redogjorde för hur rekryteringen tillämpades hemma i deras egna loger och
vi kunde konstatera att skillnader finns men att modellen används. Modellen
kan fördel användas i projektform som planeras mot en reception per år.
Modellen genomförs av hela ämbetsmannakåren.
Viktigt är att även engagera bröderna och deras kontaktnät för ett bra
underlag till modellen, det är i brödernas kontaktnät vår grogrund ligger
för framtiden.

Rekryteringsmodellen har sina för- och nackdelar:
Fördelar
• Den är effektiv
• Den fungerar
• Engagerar många

Modellen kan kortfattat beskrivas
• Namninsamling vid ett möte där alla lämnar ett förslag.
• Ämbetsmannakåren bjuder in till ett infomöte.
• Information förmedlas samt ev. ansökan. Se Arcturus variant av detta
nedan.
• Faddrar tillsätts med känsla för den sökandes privata liv.
• Läsning – Ballotering – Reception

Nackdelar
- Kan ej köras ofta
- Kräver årsplanering
- Stor organisation

Det finns en annan fördel med modellen också att nämna, man kan med
lätthet rekommendera bekanta runt om i Sverige till andra loger än sin egen.
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Nils-Erik Johansson, Taranis Torsten Zakrisson

Nordanland SOÄ Ulf Bergström

Rekryteringsbehov

Ordens utbredning

Eftermiddagen presenterades en beräkningsmodell för vilket rekryteringsbehov
logen har. Nordanland kom i kontakt med modellen under en träff med vår
granne Birkeneland. Där presenterades denna modell framtagen av Mikael
Wirbrand SSkr SL Östanland. Modellen bygger på att man tittar på avgångar
10 år bakåt i tiden för att kunna beräkna antalet avgångar, på detta sätt
överbryggar men kortvariga variationer. Känner vi till antalet avgångar får
man också fram rekryteringsbehovet för att bibehålla logens numerär. Enkelt
uttryckt, varje år börjar logen minus detta antal. Ur modellen kan man också
beräkna genomsnittlig medlemstid eller hur lång tid får vi behålla våra bröder
med beaktande av de faktorer som styr medlemsantalet.
November 2017, har enligt modellen, Druid-Orden ett behov av 243 nya
bröder beräknat med Nordanlands mått. Nordanland hade ett beräknat
behov av 29, och tog i praktiken in 21 som resulterade i en minskning av
7 bröder, detta säger att modellen stämmer bra, med en felmarginal på en
broder i sina beräkningar.
Nordanland har under en tid följt andelen bröder i grundlogegrader där
vi ser variationer mellan logerna. Vad dessa säger entydigt är vi inte säkra
på, men i en mogen loge ser vi en hög andel som ett friskhetstecken med
många på väg upp i graderna. Detta har sina grunder i en lyckad och
löpande rekrytering.

Vi avhöll även ett möte i SL utskottet för Ordens utbredning. Efter en kort
inledning om utskottets funktion, pratade vi om hur en ny loge skulle kunna
etableras. Viktigt är att det finns en aktiv moderloge i området som kan stötta
bildandet den nya logen. Oftast startar en nyetablering av loge som ett sällskap
underordnad sin moderloge för att så småningom ta steget att bilda egen loge.
I Nordanland finns potential i Haparanda som också kan bli en ny brygga
mot vår granne i öst. Här ligger närmaste loge Taranis i Kalix ca 6 mil bort.
Det finns i skrivande stund inga bröder från Tornedalen i Nordanland. För
närvarande är det en vision och Merlins stig känns lång till Haparanda.
En annan potential är området runt Arvidsjaur som har några bröder som
flitigt åker de 13 milen till logemöten i Boden, t ex ÄÄ senaste 4 åren i logen
Arcturus Gerry Axtelius ett bevis på engagemang.
Norge har ett behov i norr med att etablera Loge i Narvik, där är Polaris i
Kiruna närmaste logen.

Sammanfattning

Viktigt att man aktivt planerar och genomför rekrytering alla år.
Rekryteringsmodellen är en ypperlig metod som bör ägnas tid.
Att belysa rekryteringsbehovet av på ett smakfullt framåtsyftande sätt så vi
inte fördjupar oss och fastnar i negativa scenarier. Avgångar har vi och måste
tas i beaktande för att inte bli betungande.
Brödravården är vår kvalitetsfråga som ser till att behålla våra bröder
för en lång tid framåt. I näringslivet kallas det nöjda kunder, hos oss är det
trogna och aktiva bröder.
Trötta men nyladdade skildes vi åt med en positiv känsla, att vi tagit ett
viktigt steg för logernas samverkan och Drui-Oordens fortsatta utveckling i
norr. Vi är överens om att fortsätta med dessa träffar där vi kan dra nytta av
varandras kunskaper och insikter.

Brödravård

Nu är inte rekrytering det enda vi ska fokusera på. Vi vill att bröderna ska
känna sig välkommen och till freds med sitt broderskap. Här måste vi skapa
kvalitet på våra möten som lockar till vidare engagemang och befordran i
logen. Vårt verktyg här blir brödravård, för vissa är det naturligt och andra
kan behöva idéer. Orden har ett ypperligt material från tankesmedjan vid
Riksmöte 2013, utan att fördjupa oss i det, överlämnades detta till deltagarna
för vidare studier i sitt ämbete.
Vi pratade om egna reflektioner kring brödravård som vikten av MÄ och
ämbetsmännens engagemang. Hänsyn till bröders situation och möjligheter
att delta i logearbetet, nya information och kommunikationskanaler. Ta
vara på brödernas tankar på hur vi kan utveckla och göra våra möten mer
innehållsrika och intressanta.
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Storlogemöte i Nordanland
hos logen Morvin, Luleå
16-17 mars. Jag vill börja med ett stort tack för förtroendet med värdskapet
för årets SL-möte. Ett ännu större tack till Morvinbröderna som trots en
mindre numerär fick allt att fungera utmärkt. Redan dagarna efter fjolårets
fantastiska möte i Kiruna startade planeringen för årets möte. Hotell och
lokal bokades upp och planerna för damaktivitet och bankett började ta
form. Årets tema är ”Less is more” med nära broderlig samvaro. Givetvis så
skulle ju även menyerna fastställas för de tre måltiderna som skulle serveras.
De gästande bröderna började så smått droppa in på sena
fredagseftermiddagen. Förutom ett varmt välkomnande så var det mycket
noga med registreringen i OGMA-systemet innan bröderna fick ta sig an
den broderliga samvaron. Genom att införa ett tillfälligt nytt ämbete med
en hängiven ”registrator” missades inte en enda broder vid något av de tre
olika mötena.
Efter fredagens OÄ-stämma, där åtta bröder förlänades graden, avhölls en
brödramåltid med Nordanlands SÄÄ Urban Engström som värd. Av tradition
serverades det SoS till förrätt och därefter baconinlindad fläskfilé. Även om
kvällen därefter var ung så valde de flesta bröder att dra sig tillbaka för att
vara väl förberedd för lördagens två möten samt ämbetsmannainstallation.

Bröder som kallats till Kapitelgraden

SL Nordanlands ämbetsmän 2018-2022:
Sittande SOÄ Ulf Bergström, SÄÄ Urban Engström, SMÄ Ulf Hansson
Stående SV Ulf Elenius, SSkm Pär Sjöström, SM Thomas Hedlund, SSkr
Jan Gustafsson, SOrg Tomas Ekström

Bröder som förlänats Old Ärk-graden

Efter en stunds vila var det dags för kvällens bankett med damer. Logen
Morvins ÄÄ Christoffer Hedgren var kvällens värd och bjöd till en trerätters
middag med Västerbottensostpaj med rensteksmousse och rårörda lingon
till förrätt. Därefter följde en helstekt oxfilé med grönpepparsås, wokade
grönsaker och klyftpotatis. Avslutades med en vaniljpannacotta med bär.

För de bröder som inte bevistat natten på hotell serverades frukost före
ringmötet där sedan nio bröder hedrades med ordensringen. På förmiddagen
genomfördes även ett uppskattat damarrangemang med guidad rundtur på
närliggande Norrbottensteatern. Störst intresse tilldrogs sig teaterns klädesoch skoförråd.

Före och under måltiden underhölls vi alla av Luleå Barbershop singers med
sång, historier och även påfyllning i glasen. Kvällen var fortfarande ung och
stämningen på topp. Minglet fortsatte på mellanvåningen för de som inte
gick en trappa upp och underhölls av kvällens enmansband som skapade
både bra underhållning och möjlighet till dans.

Bröder som hedrats med Ringgraden
Lunchen som av tradition brukar vara Pytt i panna hade detta år
moderniserats till Jägarlåda. Lever vi och verkar i Nordanland så passar
den rätten bra. Med mätta magar var det sedan tid för kapitelmöte med
ämbetsmannainstallation. Till kapitelmötet hade 13 bröder kallats till
gradgivning. Mötet ajournerades därefter ett kort tag varefter de tillresta
ämbetsmännen från riksstorlogen, RSÄÄ Anders Eriksson, RSMÄ Mikael
Stenman, RSM Ulf Tengbrand samt RSOÄ Dag Wikman, installerade
ämbetsmännen i storlogen Nordanland.

Text: Ulf Hedgren, Morvin
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Storlogen Folkungalands
vårmöte den 24 mars
På rätt sida om vårdagjämningen och dags för
sommartid. Då är det möte i SL Folkungaland.
Trots snöbyar och lite snålblåst så blev vi
95 bröder under lördagen den 24 mars på
Druidgården i Linköping. Celebert besök hade vi
av RSBibl René Lindelöf.
Fyra nya Old Ärkar fick sina eftertraktade
kedjor. Broder Jan Båving, Neptunus, höll tal till
de nya. Extra roligt att en broder som gått ”den
långa vägen” fick denna grad.

Dag Sommer, Neptunus, Magnus Råd, Nerves, Åke Blomqvist, Neptunus, Sebastian GonzálezLagerqvist, Pallas, Rolf Werkander, Triton, Leif Bjurström, Triton, Hans Wikström, Capella,
Olof Risto, Neptunus, Sven-Erik Nilsson, Nerthus, Kjell Jönsson, Neptunus, Magnus Bäckarslöf,
Nerevs, Tommy Elvtun, Capella

Nils-Erik Karlsson, Thesevs, Rickard
Helander, Triton, Per-Johans Gustafsson,
Capella, Torbjörn Widén, Pallas
Efter att vi i en redan till lunchen välfylld
bankettsal avnjutit vår pytt-i-panna var det dags för
ringmöte. Tre bröder fick sin gyllene ring och ett
välkomsttal av broder Per-Arne Petersson, Nerevs.
Vid kaffet var det fullt i Druidgården och sorlet

Göran Svensson, Thesevs, Mikael P Johansson,
Thesevs, Lennart Gunnarsson, Nerevs

stod högt i tak. I kapitelmötet var det ca 90 bröder
i Lunden och det var trångt och varmt men SM
manövrerade skickligt runt de tolv recipienderna
och allt förlöpte väl. Broder Larry Carlsson,
Nerthus, talade till de nyvordna kapitelbröderna.
SLv, Kent Eklund, Neptunus, och medhjälpare,
Britt och Bosse, samt två extra ”druiddamer”,
gjorde storjobb i köket och bjöd på 3-rätters i en
till brädden fylld bankettsal.
Sedvanliga tal hölls av broder Attila Földhazi,
Pallas, till fosterlandet. Broder Mats Johansson,
Thesevs, talade till Orden. Capella-broder Sven-Erik
Wernander hade tagit med sig egenbyggda fela och
underhöll en stund vilket var mycket uppskattat.
Roberto Gonzáles-Cabezas, Pallas, höll ett
fint tal till recipienderna, där hans ”son och
broder” Sebastian Gonzales Lagerqvist satt som
nybliven kapitelbroder.
RSBibl tackade för maten och efterhand
började bröderna bege sig av hemåt efter en lång
men stimulerande dag i Druid-Orden.
Text: SMÄ, Foto: SV SL Folkungaland

Sven-Erik Wernander, Capella, underhåller

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.
9
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Västanlands storlogemöte
hos Seﬁr i Grebbestad
”Vid bryggan slår ett segel i morgonbrisens kast och vita måsar sväva högt över
båtens mast, det blommar i var skreva och ljungen doftar frän, det är en solig
morgon i Norra Bohuslän”. Så diktade Taube om Grebbestads skärgård och det
var vad jag upplevde när jag längs hamnen flanerade till dagens Storlogemöte.

OÄ-graden

Väl framme i Logelokalen möttes jag av en busslast bröder från olika loger.
Totalt var vi under dagen 60 bröder.
SÄÄ Mats Rosenbjelke hälsade varmt och broderligt välkomna till
Grebbestad med dikten "Var är våren?" av Lars Nygårds och vände sig särskilt
till RSSkr Dan Bergeld och Hedersdruid Bertil Svensson.
Ringbröderna Sigvard Johansson och Alf Johansson från Sefir, infördes i
Lunden och förlänades under sedvanliga högtidliga former OÄ-graden. Till
de nya OÄ talade SMÄ Lars-Anders Kvint.

Grundlogernas ÄÄ rapporterade från verksamheten i logerna, RSSkr Dan
Bergeld rapporterad från Riksstorlogen och svarade på frågor. ÄÄ i Sefir
Per-Erik Korström berättade som ideellt inslag om Världsarvet i Tanum, de
berömda hällristningarna, han uppmanade bröderna att besöka dessa unik
hällar som berättar om livet under bronsåldern. Ett mycket intressant inslag.

Efterlogen

Logen Sefirs förre ÄÄ Alf Johansson hälsade välkommen till bords, SSkm
Bertil Börjesson talade till fosterlandet. SÄÄ talade till recipienderna och
överlämnade diplom till de nya OÄ. För recipienderna talade Kapitelbroder
Dan Selander, Iris. SSkr Lasse Nilsson tackade för maten och hyllade Sefirs
husmor med dotter, som lagat dagens måltider samt tackade Sefirs Fu och Lv
Bengt Vineberg för mycket väl genomfört arbete under dagen.

SÄÄ presenterade verksamhetsberättelsen som godkändes. Logernas
representanter till Storloge och Riksstorloge föredrogs och godkändes.
Närvarande var sju ROÄ och 30 OÄ.
Vi serverades därefter en bohuslänsk ”nationalrätt” hemlagad
fiskpudding med gröna ärter, skirat smör och kokt potatis, oj vad det
smakade gott.

Bild & text Göran Henriksson

Ringgraden

SÄÄ hälsade nytillkomna bröder
välkomna med dikten "Våren och
kärleken" av Bo Garpenborg och
därefter infördes Tomas Pettersson
från Logen Lir i Lunden. Där blev
han högtidligt hedrad med den
gyllene Ordensringen och regalie. SÄÄ
gratulerade och betonade att alltid
bära ringen med stolthet som ett bevis
på nedlagt arbete i Orden. SSkr Lasse Nilsson talade till recipienden.
Som ideellt inslag spelade och sjöng vår SOrg Bo Alderstig Taubes
”Änglamark”. SMÄ redogjorde för Ordens utbredning i vår Storloge och
i riket inte helt positiva siffror. Han uppmanade bröderna att prioritera
brödravård och nyrekrytering.

Kapitelgraden

Efter en kort paus samlades 60 bröder i Lunden för avhållande av
Kapitelmöte. SÄÄ hälsade välkommen med dikten ”Hungrig vår” av Tage
Danielsson. Parentation genomfördes över avlidna bröder OÄ Jan Jarelid,
Iris, OÄ Axel Johnsson, Lir, samt Västanlands SSKM, OÄ Lars Wallin, Sefir,
som hastigt avled efter en kort tids sjukdom. Därefter vidtogs reception
av Druidbröderna Peter Sundström och Dan Selander, Iris , Lars Tillson,
Mannanan, Rickard Manneklåv och Bert-Ola Bergstrand, Sefir, som erhöll
Kapiteltriangel och regalie, noga förberedda av OÄ Lars Karlsson. SSkm Bertil
Börjesson talade till recipienderna.
10
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På fest med den vördnadsvärde!
Redan när inbjudan damp ner i brevlådan, förstod man att detta är något
extra. Bara det att få ett riktigt pappersbrev i handen, dessutom i färg från
min loge. Vi startade tidigare än vanligt, fast bara en kvart. Men ack så viktig.
Det blev ingen korv i förlogen, utan istället fantastiska snittar och ett glas
bubbel. Stämningen blev extra stark och så där lite magisk som den blir när
man inte vet vad som ska hända. Lokalen fylld med bilder från en svunnen
tid prydde lokalen. Brödravården med hjälp av ideella utskottet och några
till är skapare av denna afton. Allt under ledning av broder Lars Jonsson, som
ska ha ett särskilt tack. De ställde upp med fordon för hämtning och lämning,
av bröder som annars skulle kunna svårt att komma. Det är broderkärlek.

SÄÄ Urban Engström berättar del två i efterlogen
Efterlogen bjöd oss en lika magisk, kulinarisk och insiktsfull del av
brödrakärleken. Vårt eget mat- och barlag fixar naturligtvis en festmåltid
kvällen till ära. Subventionerad i pris (100 kr), blev vi serverade en trerätters
middag inkl dryck där mången gastronom skulle bli avundsjuk i både
upplevelse och smak. Ett så väl avvägt möte är härligt att deltaga i, det
stärker vår brödrakedja.

I förlogen: bröder plockar snittar under överinseende av MÄ Lars Jonsson

Temadukning denna förtrollande afton
Blev vi många bröder eller hur blev det? Många närvarande bröder var
det denna afton. I tuff konkurrens med sportlovsledighet, Vasalopp och
andra aktiviteter blev vi ändå 49 bröder. MÄ missade sitt mål på 50 med bara
en broder. Ett kanonjobb!
Det kändes skönt att med lätta steg trippa hem, och få en skön natts sömn
i husbilen som man parkerat på Druidgården.

Bröderna lyssnar till del ett av berättelsen om vår vördnadsvärde
Vi höll vårt rituella möte i Lunden och vid punkten ideellt bankade det på
porten till Lunden på det sätt som vi blivit lärda.
In träder då den vördnadsvärde. Han gör en vandring genom salen och
bekräftar åter att han är vår läromästare i sina uttryck.
Vid organisten gör han sedan stopp. Tar sin Lyra (gitarr) och spelar för oss
ett vackert och väl valt musikstycke där strängens spröda toner klinga.

Text Gerry Axtelius, foto Håkan Engström

Sista chansen
- deadline 1 maj!
SEFIR

Arbetsgruppen för översyn av Storlogegränser påminner om
deadline för att inkomma med förslag och synpunkter är 1
maj 2018! Några förslag
har inkommit men
vi önskar ﬂera!
CAMULUS
BELISAMA
Ta chansen om Ni vill påverka vår utveckling positivt!
Gruppen fick sitt uppdrag från Riksmötet, och därefter har Ol lämnat en
uppdragsbeskrivning som redovisades i nr 1-2018 av Druidtidningen. 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 Ol före nästa Riksmöte.
Arbetsgruppen har själva tagit fram en tidplan.
CYNTHUS

IRIS

EXCALIBUR

TALIESIN
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Logen Ad Astras
programförklaring
Inför 57 bröder installerade SL
Sydborgen Ad Astras ämbetsmän
och funktionärer, alla utom M på
nya poster.
Lv Patrik Svensson, vars menyval lovar gott inför
framtiden, fördelade talen. MÄ Anders Thelins
fosterlandstal handlade om Dag Hammarskjöld
och hans aktuella Backåkra.
Björn Torstensen summerade sina fyra
år som ÄÄ. En lyckosam period, inte minst
rekryteringsmässigt. Generationsskiftet förefallet
tryggat för vår pigga 114-åringen.
ÄÄ Jan Kluge presenterade den nya
ämbetsmannakårens programförklaring:

Broder Johan Vaernholt begärde ordet och
överlämnade en liten ek till ÄÄ som en symbol för
rekryteringsarbetet – ”Vårda den så att den växer
sig stark och slår nya skott.”
SÄÄ Mats Månsson tackade för maten och för
den fina musiken som ROÄ Kjell Olsson och Milos
Kalla bjudit på i Lunden och i efterlogen. En
ovärderlig tillgång.
Ja, se det var en ståndsmässig inledning på
det nya druidiska året. En kväll med framtidstro
och stora förväntningar, men också fylld av
separationsångest...
...tyckte Grefven, Björn T tog bilden

ÄÄ Jan Kluge och minieken

Tre kvantitativa mål för 2018–2020:

• 80 bröder (+/- 5, dvs 75-85), som vi är idag.
• 55 % närvaro (på egna Eu-möten), som oftast
har idag.
• 35 000 kr insamlade per kalenderår till
välgörenhet, förutom månadsspar.

Detta ska nås genom:

• en kontinuerlig och aktiv rekryteringsprocess
i kombination med en aktiv och intresserad
brödravård gentemot våra befintliga bröder
• en utvecklingssatsning riktad mot nuvarande
och kommande faddrar
• en blandad inriktning på våra efterloger
• att minst en efterloge per termin ska ha
välgörenhet som huvudtema
• att ha en årlig auktion, marknadsföra ”fonden
på bongen” samt andra aktiviteter
• ett successivt bredare och mer varierat utbud
av mat och dryck
• att underlätta kommunikation
mellan logen och bröderna med olika
kommunikationskanaler
• att sträva efter att ha en god balans mellan
tradition och förnyelse

Korrekt

placering av

Stående: M Olle Wojidkow, Lv Patrik Svensson, Org Börje Wihlborg, Ark Frankie Lidman, Iv
Bengt-Olof Kardell, Yv Nils Holmberg. Sittande: Skr Glenn Jorde, tjOÄ Bo Malmgren, ÄÄ Jan
Kluge, MÄ Anders Thelin, Skm Mikael Heintze
Hedersdruid
Ordens Jubelveteran
Ordens Förtjänsttecken
Ordens Veteran
Ordens Stjärntecken

Ex regalier
RSL - rött
SL - blått
GL - grönt

• Förtjänsttecken
• Trohetstecken
• Ex-regalie
Alla utmärkelsetecken bäres till högtidsdräkt vid DruidOrdens sammankomster och banketter. Endast en exregalie
för varje nivå (grundloge, storloge, rikstorlogen)
får bäras. Detsamma gäller för förtjänst- och trohetstecken.
Mer information på Ordenscirkulär 317!
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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.
Annonsera
i Svensk Druid-Tidning,
det lönar sig!
Vill ni h
a
Läs me en frackkväll?
r på vå
r hems
ida!

Vi hjälper er med allt inom begravning, gravsten,
transporter, familjejuridik
och försäkringar.
Frackar
från

1.799;Har jour dygnet runt

Hos oss handlar ni tryggt och säkert

•
•
•
•

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

Kundtjänst 0454-572 055
info@fracklagret.se • www.fracklagret.se
KOMPLETT SORTIMENT AV HÖGTIDSKLÄDER.
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LANDET RUNT
Druidiska resan. Denna kväll
agerade följande ämbetsmän
ÄÄ Alf Hansson, MÄ Lars-Erik
Larsson, Skr Richard Åström, Skm
Sven Svensson, M Göran Nilsson,
Iv Kjell-Åke Karlstedt, Yv Sören
Kreutzfeldt samt som Org Per-Olof
Reimer och som Lv Bo Hansson
allt överseende av tjOÄ Jan-Erik
Anselmsson.
Under tiden Eubatmötet hölls
i Lunden blev våra kära damer
underhållna av Anna Persson som
brukar underhålla i öltältet på
Palmfestivalen tillsammans med Angelica Alm med så skall det låta program.
Anna ackompanjerades denna kväll av Maciej Szymczynski på bas och piano.
De fortsatte sedan när bröderna kom ner och tävlade med så skall det låta
tema. Publiken blev denna kväll bjudna på sång och musik från 1940-1960
talen. Love Me Tender lät sig också framföras denna kväll av icke namngiven
broder. Ett stort tack vill vi framföra till kvällens nygamla Fu som gav oss
god förplägnad,
Vi yngre bröder vill också tacka Er äldre bröder för den samlade kunskap
som Ni bidrog med, och som vi stolta kan bära med oss in i framtiden.

1 Logen Ad Astra, Malmö
Eu-möte med reception 6 mars

Efter en högtidlig och väl genomförd ritual invigdes denna afton sex nya
bröder. De var från vänster i bild Kristian Serger, Roger Lötell, Johnny
Wallsten, Stefan Åstedt, Mikael Magnusson och Andreas Taube. Ad Astra
har nu sammanlagt 18 Eubater efter kvällens reception. Vi hoppas att
rekryteringsarbetet även framledes ska vara framgångsrikt och generera nya
skott på den Druidiska eken. Förutom receptionen hade vår ÄÄ Björn Torstensen
äran att dela ut trohetstecken till broder Börje Wihlborg för 300 möten.

Skribent och foto: Holger Sverin

Vi var sammanlagt 48 högtidsklädda bröder som efter arbetet i Lunden
såg fram mot aftonens efterloge där en trerätters festmåltid dukades fram
med en kryddig oxfärsbiff som huvudrätt.
Talet till fosterlandet hölls av MÄ Jan Kluge som prisade Sveriges frihet
och demokrati. Broder Jan berättade ur sin egen familjs historia där flytten
från Tyskland till Sverige vid förra sekelskiftet innebar möjligheten att få ett
bättre liv.
Talet till recipienderna hölls av broder Folke Dubell som presenterade
de sex nya Eubaterna och frågade om de var omtumlade. Att bli medlem
är och skall ju vara en omtumlande händelse. Broder Folke uppmanade de
nya Eubaterna att använda sitt medlemskap på bästa sätt så att det berikar
deras liv. Tacktalet hölls av broder Andreas Taube som intygade att det var
en omtumlande händelse och tackade för ett fantastiskt välkomnande och
glädjen över att få vara med.
Gästande broder IGLD Grand President och RSOE Kay Hagby från Den
Norske Druid-Orden tackade för en fin ritual och en trevlig samvaro i
efterlogen samt gratulerade Ad Astra till sex nya bröder. Han såg också fram
mot den kommande IGLD-kongressen som ska hållas i Malmö 2020.
Till kaffet och avecen delades blommor och välkomstpaket ut och det var
nöjda och mycket glada bröder som hade trevligt tillsammans. Timmen blev
sen denna afton innan vi bröt upp och tog avsked av varandra för denna gång.

3 Logen Mimer, Malmö
Eubatgradgivning 14 mars

Tre nya bröder invigdes denna dag i vår Orden. Vi fick dessutom besök av
Logen Ad Astra med MÄ Jan Kluge i spetsen. Bland dessa Ad Astrabröder fanns
bl a RSV Lars Grefmar och SSkm Sven Lamme. Sammanlagt var vi 30 bröder.
Fu hade komponerat en god måltid bestående av tre sorters sill och
helstekt fläskytterfilé med potatisgratäng. Till kaffet fick vi en god hembakad
kaka gjord av vår eminente Lv Kalle Jönsson.

2 Logen Stella Polaris, Trelleborg
Äldre ämbetsmän i Stella Polaris den 9 mars

Tidigare ämbetsmän fick denna kväll visa, att kunskaperna fortfarande
finns kvar, då de agerade i Lunden. Det är glädjande för yngre bröder att få
träffa dessa bröder och få ta del av den samlade kunskap som de besitter.
De har många goda tips och råd att ge som kan vara till hjälp under den

På bilden ser vi recipienderna Thor Klaveness, Lars-Arne Olsson och Göran
Kryhl. Trea från vänster ser vi ÄÄ Lars-Göran Lindh.

Kenneth
14

Nr 3 pril 2018

Svensk Druid-Tidning
såg ut att trivas
i sann broderlig
anda. Det hölls
många tal
denna afton och
vår eminente
M Anders
Grahn höll i
taktpinnen på
ett föredömligt
sätt. Först på
talarlistan var
M Anders Grahn i färd med att sabrera en ﬂaska bubbel
tjOÄ Elov Blom,
som höll talet om Fosterlandet. I talet berördes den vackra svenska naturen,
som vi alla så småningom kommer att kunna njuta av när vårvindarna
återigen för in varmare luft från sydväst. Talet till Logen hölls av ÄÄ Stein
Karlsen och talet till recipienderna av MÄ Peter Johannisson. Recipiendernas
tacktal hölls av broder Anders Hulthin (tillika svåger till MÄ).

4 Logen Amici, Landskrona
Eubatmöte med reception och teckenutdelning 6 mars

Till kvällens reception skulle två recipiender invigas i Eubatgraden, tyvärr
blev den ena sjuk och fick ett senare tillfälle hos Logen Selene den 25 mars.
Denna afton välkomnade vi vår nya broder Mikael Malmqvist till Logen
Amici. Storlogen Sunnanland hade också kommit på besök för att dela ut
veterantecknet till SOrg Tommy Andersson. Den högtidliga stunden i lunden

tog vi med oss ut till efterlogen. Efter god mat, härliga tal och god stämning
avslutades kvällen.

Reception

25 mars invaldes vår
nya broder Maher Jebril
hos logen Selene. Logen
Amici tackar för en väl
genomförd reception och
att ni gav vår nya broder
denna möjlighet.

TjOä Elov Blom, SM Stefan Holmström, SMÄ Thomas Servin, Kent Victor, ROÄ
Lars Larsson, Jesper von Wowern
Mikael Malmqvist

Maher Jebril

Spontana tal hölls om broderskärlek av broder Jesper von Wowern
och broder Dan Neuhaus. Högtidslogen avslutades med att SM Stefan
Holmström tackade logen Vasa för maten och nog nämndes Guide Michelin
i sammanhanget, vilket borgar för att skagensalladen, oxgrytan med ris och
chokladmoussen fick mer än godkänt. En högtidsloge i god broderlig anda
avslutades med att ÄÄ Stein Karlsen utdelade recipiendpaket och blommar
till aftonens nya bröder. Vid midnatt tog bröderna adjö av varandra och
begav sig hemåt i den alltför kyliga vårluften.

Text ÄÄ André Angantyr, foto Martin Hovenberg

7 Logen Vasa, Malmö
Eu GG 15 mars

Vid pennan Elov Blom

Vid aftonens högtidliga Eu GG invigdes två nya bröder, Anders Hulthin och
Stefan Grandin i Eubatgraden. Det blev en mycket stämningsfull stund i
Lunden med många nya intryck och lärdomar för de nyvordna bröderna.
Faddrar var ”dubbel”-bröderna Patrik
och MÄ Peter Johannisson (tillika
enäggstvillingar). Broder Patrik var
dock förhindrad att närvara.
Efter receptionen hölls
parentation för OÄ Hans Ingstorp
(Ark under åren 2002 – 2008), som
avlidit under februari. SL Sydborgen
representerades denna afton av SM
Stefan Holmström, förutom av vår
egen SMÄ Thomas Servin.
Efter mötet samlades bröderna
på innegården för att njuta av ett
Nyvordna Eubaterna Stefan Grandin
och Anders Hulthin med faddern MÄ
glas ”bubbel”, som dessförinnan
Peter Johannisson i mitten
sabrerats på ett elegant sätt av M
Anders Grahn. Därefter samlades
bröderna återigen i förrummet för att förse sig med lämpliga drycker inför den
stundande festlogen. Vår M hade dubbla roller denna afton. Han var dessutom
Lv och ersatte ordinarie Lv Jan Bolejko, som var förhindrad att närvara.
Snart hade bröderna intagit sina i förväg markerade platser i efterlogen.
Därefter var det hög tid för ÄÄ Stein Karlsen att hälsa bröderna välkomna till
bords och utbringa första skålen. Stämningen höjdes snabbt och alla bröder

8 Logen Wirdar, Ljungby
Eubatmöte den 28 februari

Denna onsdag samlades logen Wirdar
för årets tredje eubatmöte. Dagens
ideella inslag hölls av broder Ulf Rydell
under rubriken ”Man må hasardera
allt”. De 68 närvarande bröderna fick
höra en intressant berättelse om kung

Broder Helge Nilsson serverar
grön ärtsoppa till f v bröderna
Curt Sjöberg, Sam Johansson och
Sven- Holger Johansson
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Kvällens talare, Ulf Rydell t.v. i
samspråk med ÄÄ Per Bergman

Karl X Gustavs strapatser under sin
korta regeringstid (1654-1660).
Broder Ulf berättade om hur svenska
armén marscherade över Stora Bält,
där man överrumplade danskarna
och fick dem att ge upp. Detta ledde
senare till den s k Freden i Roskilde,
vilken medförde att Sverige fick
tillbaka delar som Skåne, Halland,
Bohuslän och Blekinge. Karl X Gustav
avled 1660 efter en lunginflammation
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med efterföljande blodförgiftning. Vad broder Ulf ville att bröderna skulle
ta med sig från inslaget, var att man bör fundera över vilka risker man tar i
livet för att nå personlig utveckling.
Till den efterföljande brödramåltiden avnjöts en mustig soppa gjord
på gröna ärtor till förrätt och en rustik kålpudding till huvudrätt. Till
förrätten sjöngs det några stämningshöjande snapsvisor, som bl a togs upp
av bröderna Sven-Holger Johansson och Arne Friberg. Kvällen avslutades
sedvanligt med en kopp kaffe med tillbehör en trappa ned.
Vid pennan Ulf-Peter Strömberg

Druidstämma med gradgivning den 16 mars

På fredagskvällen den 16 mars samlades Wirdardruider i Ljungby för att
denna kalla vårvinterdag upphöja fem barder, nämligen Lars Danielsson
Håkan Lindow, Niclas Jonasson, Börje Johansson och Tomas Winninge till
druider. Det ideella inslaget framfördes av vår organist Bo-Lennart Jonasson
som spelade ett stycke som blivit känt genom Whitney Houston.

Merlins ämbetsmän 2018-2020. MÄ Kenneth Nestlén saknas på bilden

Larsson tackade för maten och riktade ett speciellt tack till Lv Ulf Gustavsson.
Därefter var det dags för M Johan Snaar att bryta taffeln efter en trevlig kväll.
Text: KEA. Foto: Morgan Svensson

20 Logen Carnac, Helsingborg
Bardgradgivning

De nyblivna druiderna tillsammans med ÄÄ Per Bergman. F.v. Börje
Johansson, Håkan Lindow, Tomas Winning, Niclas Jonsson och Lars Danielsson

Efter vårt högtidliga möte gick vi en trappa upp för att inta
brödramåltiden och vår logevärd Roger Lydén presenterade menyn som
bestod av laxsmörgås som förrätt och slottsstek som huvudrätt tillsammans
med ett vin av druvan Pinot noir.
Under måltiden hölls det tal. ÄÄ Per Bergman talade till recipienderna
och berättade om hur det är att vara druid samt att det är sista steget i
grundlogen. ÄÄ tog också upp Dalai Lamas uppfattning och tankar om vad
lycka innebär.
Talet besvarades av Lars Danielsson och det gjorde han med värme,
humor och tacksamhet över att ha blivit druid. När det sen blev dags för
drickom ur så delegerade ÄÄ till Ulf Oskarsson att ta upp sången.
Kvällen avslutades på sedvanligt vis vid kaffeborden.

Tisdagen den 6 mars 2018 hade bröderna i logen Carnac förmånen att få
välkomna fyra bröder till barder. Vi gratulerar Kent Prytz, Jonas Olsson
(Cernunnos), Rikard Åkesson och Malcolm Lilliehöök.
Vid tillfället gästades vi av tio bröder från Logen Cernunnos där deras ÄÄ
Michael Landelius överlämnade ett bidrag till Stipendiefonden och tackade
för en fin gradgivning.
Den lyckade aftonen avslutades med en god middag i efterlogen med där
tillhörande tal.

Bernt Gudmundsson

Skr Roger Norlén

9 Logen Merlin, Karlskrona
Eubatmöte med installation den 17 mars

21 Logen Wales, Malmö

Denna kyliga lördag i mars var det dags att avhålla eubatmöte med
installation och 43 bröder hade infunnit sig. När öppnandet var klart vidtog
installation av logens valda ämbetsmän för den kommande perioden.
Det var SSkr Mikael Wirbrand, SV Kurt Olsson och OÄ Tommy Anbrand
som genomförde en mycket fin och stämningsfull installation. De som
installerades var: ÄÄ Anders Welltén, Skr Carl Snaar, Skm Kenth Birkestedt,
M Johan Snaar, Iv Roger Sternestedt, Yv Torben Lindqvist, Org. Ulf Ottosson,
Lv Ulf Gustafsson och Ark Lennart Håkansson. MÄ Kenneth Nestlén var
inte närvarande. Han kommer att installeras vid ett senare tillfälle. Som av
storlogen Östenland utsedd tjOÄ installerades Dennis Larsson. Ceremonin
inramades med vacker musik. Som ideellt inslag fick vi lyssna till ”Jungman
Jansson” med Klingström & Bergman.
I efterlogen hölls talet till fosterlandet av broder Weine Holmberg som
berörde förändringar i det svenska språket med förkortningar och nya ord
som har med digitaliseringen att göra. Broder KEA tackade några av de
avgående ämbetsmännen som han arbetat med. Han berättade några roliga
historier och en limerick som hade anknytning till våren. TjOÄ Dennis

Bardating med reception den 2 mars

Efter en kort druidstämma var det dags för recipiera åtta bröder till barder.
De som stod i tur denna gång var från Logen Vasa: Caj Lindskog Dan
Neuhaus och från Logen Ad Astra: Fredrik Carlsson, Håkan Larsen, Bengt
Englund och Johan Vaernholt. Från egen Loge Wales var det Jonas Eriksson
och Krister Olsson.
Efter ceremonin var det dags att tåga ut ur lunden och allmän samling i
Wales hörna där det gick att få något efterlängtat att fukta strupen med.
Klockan 20.45 lät vår logevärd med hjälp av mässingsklockan förkunna
att det var dags att ta plats i matsalen. ÄÄ Bo hälsade välkommen till
kvällens efterloge och lämnade därefter över ordet till Lv Kim Ericsson som
presenterade kvällens meny, detta följdes av kvällens första men inte sista
skål. Efter förrätten höll MÄ Carsten Moll sitt tal till fosterlandet. Broder
Carsten talade om vad Svenska golfframgångar har betytt för Sverige.
Till kaffet serverades inte bara kaka m m. Vår eminente musiker Thomas
16
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Blum bjöd på ett stycke av Beethoven, andra satsen ur femte pianokonserten
till brödernas stora glädje. Tack Thomas.
ÄÄ Bo af Winklerfelt talade till de nya barderna och hälsade dem
välkomna. Svarstalet hölls av den nye Barden Bengt Englund från Logen Ad
Astra, som också utbringade en skål och ett leve.
ÄÄ Björn Torstensen, Ad Astra tackade Fu för den förstklassiga meny och
för det fina mottagandet som alla fick. Även ÄÄ Stein Karlsen från logen Vasa
tackade och hyllade logen Wales för en fantastiskt fin gradgivning och kväll.
Runt midnatt började bröderna sitt hemtåg efter en fin kväll i "
Walesanda".

Även hos Logen Henry Hurle har SL Bardaland installerat en ny
ämbetsmannakår med ÄÄ Peter Nilsson i spetsen. På bilden saknas vår nye M
som prioriterade en resa till Thailand vid installationen.
Installationen utfördes mycket värdigt av SL Bardalands representanter,
efteråt hade vi en som alltid väldigt lyckad efterloge, mycket tack vare nye Lv
Niclas Sandberg som hade satt ihop en strålande middag ackompanjerad av
diverse ädla drycker, inkl Logens egen öl.

Vid pennan, Gert-Ove Kretz

27 Logen Neptunus, Linköping
Bild från gemensam Bardgradgivning 6 mars

22 Logen Derva, Östersund
Ämbetsinstallation samt
utdelning av Veteran- och Stjärntecken

Den 22 mars blev en lång och givande afton. Logen Derva Östersund bjöd
på Ämbetsmannainstallation under högtidliga former. Några av oss fortsatte
som vanligt, några bytte ämbete och några var nya.

Anders Gårdman, Tomas Ireman, Tomas Kindstedt, Per Oddman, Björn
Seborn - Capella. Johan Bäckström- Neptunus. Mattias Bylfors, Niklas
Engholm, Patrik Lodin - Thesevs. Bo Danielsen - Dair. Foto: Johan Thunqvist

Eubatmöte med utdelning av gåva

Logen har under hösten och vintern samlat in medel för att överlämna till
en lokalt verksam hjälporganisation.
Välgörenhetsutskottets förslag
att mottagare skulle bli Föreningen
för Östergötlands Barn, godkändes
av bröderna enhälligt. FÖB en
anrik sammanslutning som
startade redan 1921 på initiativ av
Grevinnan Alice Trolle.
Innan gåvan överlämnades i
efterlogen berättade Föreningens
representant och gåvans mottagare
ÄÄ Jan Båving, Docent Sven
Docent Sven Mattsson om den
Mattsson, Org. Orvar Finnström
verksamhet de bedriver och det
arbete de utför för barns hälsa och välbefinnande inom Region Östergötland.
Initiativtagaren till insamlingen, broder Orvar Finnström tackade
för föredragningen och överlämnade via en jättecheck de 6 000 kr som
insamlats för behövande barn i Östergötland.
Avslutningsvis tackade Docent Sven Mattsson bröderna och Logen
Neptunus för den givmilda gåvan.

Iv Dick Granqvist, Skm Bengt-Owe Palmgren, Ark Bosse Thorhuus, Lv Magnus
Östman, ÄÄ Leif Nilsson, TjOÄ Peter Cederwall, Yv Ronny Forseth, MÄ Jan
Olofsson, M Pål-Örjan Wågegård, Org Ludvig Eriksson

Samma kväll hade vi även
utdelning av Veteran- och Stjärntecken.
Peter Vahter förärades med
Veterantecknet. Han blev invigd i
Eubatgraden 1992-11-21 och Ulf
Wredhammar med Stjärntecknet blev
invigd i Eubatgraden 2003-02-08.
Gunnar Persson från Rikstorlogen,
Peter Vahter
Ulf Wredhammar SÄÄ Rolf Jonsson och SM Anders
Nilsson från Storlogen Boreland förrättade installationen och teckenutdelningen.
Text & bild: Bosse Th

23 Logen Henry Hurle, Köping

Foto: Johan Thunqvist, text: Jan Båving

Ämbetsinstallation

Påskloge

I Lunden hälsade vår ÄÄ Jan Båving
oss välkomna till årets påskloge.
Ett stort antal bröder hade slutit
upp och logen hade dessutom bjudit
in Vingårdsarbetarna, det sällskap
som sköter vår vackra Druidgård. Vi
bjöds återigen på vacker musik av vår
eminente organist, Orvar Finnström.
Efter mötet bjöd sedan vår Lv oss
att inta vår bankettsal där det var dukat med ett dignande påskbord med alla
de rätter.
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Fingalbröderna John Löfqvist, Lars Nilsson, Jörgen Ständig Bengt
Lindblad, Jörgen Axelsson, har därmed varit med om sin 3:e reception.
Fingalstipendiumet om 3 000 kr kommer i år att tilldelas Anitha Servin med
utdelning i samband med firandet av Sveriges Nationaldag i Hörby den 6 juni.
Talet till fosterlandet framfördes av broder Lars Strand som utgick
från sin livserfarenhet gällande den svenska naturen. Möjligheten att få
vistas ute och t ex. få bedriva jakt och orientera är ovärderlig och ger så
mycket. Vi kan känna oss stolta över att få bo i ett sådant fantastiskt land.
ÄÄ Bengt Emmertz välkomnade de nyvordna Druiderna i sin nya grad. Han
påminde också dem om att de nu är valbara för ämbetsmannauppdrag och
uppmanade dem att ta chansen till att arbeta med något uppdrag, eftersom
det är så berikande.

Fin form nåddes vid borden bl a med god hjälp av det s k
”neptunusdraget” till snapsen.
Därefter vidtog påskäggsauktion där bröderna verkligen visade sig från
den generösa sidan och buden haglade i luften. En härlig och trevlig kväll
hade vi som var där.
Text: Mats Johansson, bild: Johan Thunqvist

28 Logen Ossian, Olofström

John Löfqvist, Lars Nilsson, Jörgen Ständig Bengt Lindblad, Jörgen Axelsson

Eubatmöte och ämbetsmannainstallation 15 mars

I sitt tacktal från recipienderna gladdes broder Jörgen Ständig för
förtroendet Logen visat genom att upphöja dem till Druider. Han såg också
fram emot kommande logearbete i bröders lag.
Kvällen avslutades med att ÄÄ Bengt Emmertz framförde brödernas
hyllning till dagens jubilar, broder Christer Andersson, som firade sin
58-årsdag tillsammans med fingalbröder. Det skedde traditionsenligt i form
av en flaska rödvin samt de närvarandes sång och hurrarop. Grytslanten till
förmån för Hjärt- och lungfonden inbringade 515 kr.

Dessutom delades det ut exregalier samt stjärntecken. Det var en bister och
kall vårvinterkväll, men den varma atmosfären i Logen gjorde att bröderna
snabbt tinade.
Vi hade flera gästande bröder från andra loger. Bröder från Logen
Merlin, Karlskrona, besöker vår loge ofta, och det är något vi uppskattar
mycket. En broder från Stella Polaris, Trelleborg, hade också letat sig hit.
Storlogeämbetsmännen SMÄ Rickard Jönsson, SV Kurt Olsson, som agerade
SM samt SOÄ Hans Assarsson förrättade installationen av ämbetsmännen
under högtidliga och värdiga former.
Bröderna Kent Larsson och Andrej Krugly förärades stjärntecknet.
Exregalier tilldelades bröderna Andrej Krugly samt Rolf Seger.
En mycket välsmakande brödramåltid väntade. Stämningen var på topp
och många glada skratt hördes. Det hölls också trevliga och högtidliga
tal. Efter den sedvanliga pilkastningen var det åter dags att ge sig ut i det
kalla vårvintervädret, men bröderna tog detta med gott mod efter en sådan
minnesvärd och högtidlig afton.

Text/foto Christer Nilsson/Gert Nilsson

30 Logen Orion, Umeå
Bardgradgivning

Ibland kan det verka svårt att få ett stort antal recipiender till
Bardgradgivning! Desto roligare att se sex eubater som tillsammans
ska välkomnas till Bardgraden! Tre ”egna” och tre tillresta från Rigel,
Örnsköldsvik. De tre senare förstärkta av ROÄ:na Roland Artursson och Olof
Glud. Fina förutsättningar, redan i laguppställningarna. Roligt med besök. Vi
i Orion är nog mer bortskämda med besök än hur vi skämmer bort de andra
logerna med att besöka dem. Vi har hört berättas om hur ofta orionbröderna
reste runt i Storlogen, då de övriga grundlogerna var yngre. Något att ta tag
i på nytt?

Lv Kent Larsson, Org Marcin Michalak, Skm Jonas Andkvist, Iv Sven Uhr, Skr
Jim Magnusson, tj OÄ Rolf Seger, ÄÄ Andrej Krugly, MÄ Veine Sjödahl.

29 Logen Fingal, Hörby

Från vänster: Orionbröderna Robert Hedvall, Denny Arnlund, Roger
Lindholm, Rigel samt vår ÄÄ Lennart Löwgren. Därtill Rigelbröderna Dan
Nordin och Karl-Gunnar Stark

Druidgradgivning 20 mars

Fem nya druider genomgick den traditionella receptionen i närvaro av
25 bröder varav Eve Roth noterade sitt 40 möte, Lars Strand 80 och Bengt
Carlsson 250.

Festlighetsutskottet med Hampus Råde i spetsen bjöd som vanligt på
underbar middag och vi som var där vågar inte nämna något om ”de
smörstekta riporna”!
18
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Men, kära bröder! Att trettio bröder välkomnar sex recipiender är
väl i klenaste laget! Det sägs ju att delad glädje fördubblas! Tänk om vi
åtminstone varit ett fyrtiotal! Maten hade i alla fall räckt till och jag tror
bestämt att vi har fler bröder som behöver vädra högtidsdräkterna!
Visst ska vi bli fler nästa gång!

32 Logen Arcturus, Boden
Druidstämma 23 februari

De båda logerna i Boden har, trots konkurrensen, ett mycket gott samarbete.
Ett exempel på detta är den gemensamma druidstämman med reception som
genomfördes den 23 februari.

Bertil Carlsson

31 Logen Merkur, Piteå
Druidgradgivning 23 mars

Denna torsdag blev det en för logens vidkommande oerhört liten brödraskara
som samlades. 29 bröder - ja ni läste rätt 29 bröder hade hörsammat
kallelsen och det ekade nästan tomt inne i lunden. Piteå Hockey inledde sitt
slutspel denna kväll så där fanns säkert en del bröder för att heja fram laget,
tyvärr gick det inte Piteås väg, men det återstår många matcher ännu. Som
jag skrivit förr så har vi så mycket annat vi kan göra så här på vårvintern
med skoter - skidåkning och en massa annan aktivitet, så förklaringen finns
säkert här varför vi blev så få. Logen hade tre bröder till druidgradgivningen.
Arcturus ÄÄ Gary Axtelius, ﬂankerad t h av Arcturus Carl Johan Westborg och
Leif Nilsson och t v av Nennius Mattias Hansson och Hans Mörtberg. Bakom
Arcturus Druider MÄ Lars Jonsson, bakom Nennius Druider, ÄÄ P-O Persson

Vi hade glädjen att upphöja fyra barder till druider, två från vardera
logen. Stämman leddes av Arcturus ÄÄ med bistånd av Nennius ÄÄ.
Stig Lindgren, Arcturus

36 Logen Iris, Göteborg
Eubatmöte med reception och utdelning av
närvarotecken

Thomas Lindqvist, Robert Öberg och Lars Isaksson

Efter mötet serverades middagen uppe i matsalen, som bestod av
saffransdoftande musselsoppa till förrätt och helstekt kalventrecote i
konjakssås till huvudrätt, gott som det alltid är. Som brukligt är vid dessa
brödramåltider höll ÄÄ Jan Nyberg talet till fosterlandet. Efter middagen
serverades kaffe och kaka en trappa ner.

Den 21:a februari samlades 21 förväntansfulla bröder i inför reception av en
ny broder. Adepten Richard Bruce fördes in i Lunden, för kvällen ledsagad av
broder Sven Askengren. Efter värdigt genomförd ceremoni, hälsades broder
Richard välkommen i Druidernas gemenskap av ÄÄ Kristofer Funseth.
ROÄ tillika Riddaren av de sju haven, Bo Lilljegren, tilldelades
närvarotecken för 500 genomförda möten.
Bröderna samlades
i efterlogen, för
att tillsammans
inmundiga den för
kvällen av Lv Anders
Åbrandt och övriga i Fu
framdukade middagen.
Den nyvordne
Eubaten framförde
sitt tacktal till logens
ämbetsmän och bröder,
varefter M Johan
Bergeld utropade ett
MÄ Imre Tomasits, Richard Bruce, samt ÄÄ
druidiskt 3-faldigt leve
Kristofer Funseth
för Logen. Många var
de bröder som välkomnade broder Richard till vår gemenskap, och önskade
framgång i hans Druidiska vandring.

Text och foto Lorenz Ökvist

UTBILDNINGSPÄRMEN
– ett levande dokument
för guldkantat logearbete!

Bard- och Druidgradgivning

Den 10 mars samlades 17 bröder i Gathenhielmska, denna gång för
gradgivning i både Bard- och Druidgraden. Tillresta bröder från Logen
Camulus i Skövde, bidrog med broder som upphöjdes till Druid, samt broder
Leif Forsell som beredande broder.
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37 Logen Hesperus, Malmö
Druidgradgivning tisdagen 27 mars

Denna afton samlades 40 bröder på vår Druidstämma för
Druidgradgivning av sju Barder och ballotering av en broder. Vi hade besök
av logen Ad Astra och logen Mimer med bröder som skulle upphöjas. Sju
Barder, varav tre från logen Hesperus, tre från logen Ad Astra och en från logen
Mimer blev upphöjda till Druider. Det blev en högtidlig stund för oss alla.

MÄ Imre Tomasits, Lucaz Persson, Andreas Samualesson, Sven Askengren,
Peter Staverfeldt samt ÄÄ Kristofer Funseth

M Johan Bergeld ledsagade in bröderna Sven Askengren, Lukasz Persson,
Andreas Samuelsson samt Peter Stafverfeldt från Logen Camulus in i Lunden.
Efter gradgivning i Druidgraden företogs en kort paus med kaffe och kaka
samt avec med många intressanta diskussioner bröder emellan.
Därefter samlades bröderna i Lunden igen, denna gång för
Bardgradgivning. Broder Samuel Thunberg Heffern ledsagades in i lunden
av M Johan Bergeld. Det visade sig att Eubaten hade de kunskaper som
förväntats, och ÄÄ Kristofer Funseth välkomnade broder Samuel till
Bardgraden. Ceremonin avslutades i Enhet, Frid och Endräkt.

Morgan Sjödin, Paulus Eriksson och Bo Henriksson

Talen i efterlogen startade med välkomsttalet till de nya Druiderna av vår
ÄÄ Gunnar Edebrand och avslutades med tack för maten av RSV Lars Grefmar.
En fin logekväll där sju bröder verkligen kände sig upphöjda.
Text: Eskil, Foto Allan

38 Logen Karlavagnen, Sundsvall
Långlördag den 17 mars med
Druidstämma, Bardating och Eubatmöte

Det vackra vårvädret till trots är det många bröder som besöker Logen. ÄÄ
Anders Hjärtström öppnade Druidstämman och meddelade att i dag blir det
många gradgivningar. En druid, tre barder och fem nya eubater!
Bardbroder Thomas Lundqvist upphöjdes till druid och kunde högtidligt
och värdigt skifta sin regalie och ta sin plats i lunden.
Efter en paus gick vi vidare i programmet med Bardating där tre eubater
blev välkomnade i Bardgraden dessa var Roger Sävåker, Kristoffer Lahi och
Leif Schönborg, Ogmion.

MÄ Imre Tomasits, Samuel Thunberg Heffern, samt ÄÄ Kristofer Funseth

Sedan de båda gradgivningarna var avslutade, satte sig bröderna till bords för
att tillsammans avnjuta den 3-rätters som vår Lv samt övriga i Fu ställt samman.
M Johan Bergeld höll tal till fosterlandet, varpå ett fyrfaldigt leve
utbringades. Broder Sven Askengren höll ett tacktal till samlade bröder och
tackade samtliga ämbetsmän, samt beredande broder Leif Forsell för väl
uträttat arbete i Lunden. Broder Sven Askengren manade bröderna att stå
upp för att samfällt utbringa ett 3-faldigt leve för Logen Iris.
Efter avslutad måltid gav sig bröderna hemåt, både mätta och belåtna
med dagen i Gathenhielmska huset.

Stöd prostatacancerforskningen

Välkomnade i Bardgraden: Leif Schönborg Ogmion,
Roger Sävåker, Kristoffer Lahi

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

Druidgraden:
Thomas Lundqvist

Mötesdagen gick vidare till det avslutande Eubatmötet som glädjande nog
för Karlavagnens tillväxt, innehöll invigning av fem nya eubater, dessa var
Johan Söderlind, Per Andersson, Alexander Oskarsson, Erik Oskarsson och
Leif Lindström.
Vi har arbetat aktivt med rekrytering under några år, och lyckats
rekrytera sex nya bröder under det gångna logeåret!
Den långa dagen avslutades med en fantastisk brödramåltid, som Lv för
kvällen Leif Wingh och hans manskap i Fu anordnat.
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52 Logen Seﬁr, Grebbestad
Eu-möte med Installation

Installation av nya Ämbetsmän är alltid en speciell högtid. Efter en kort
Druidstämma fylldes lunden av bröder till Eu-möte med installation, ÄÄ Alf
Johansson hälsade välkommen och tackade sin ämbetsmannakår och alla bröder
för den uppbackning och goda samarbete han upplevt under sin ämbetsperiod.
Storlogen Västanlands SÄÄ Mats Rosenbjelke, SSkr Lasse Nilsson och SM
Lars-Erik Åkesson inträdde och genomförde en välrepeterad och mycket fint
genomförd installation av logens nya ämbetsmän, ÄÄ Per-Erik Korström, MÄ
Viktor Hedemyr, Skr Magnus Tobiasson, Skm Lars-Olof Ottersten, M Rickard
Manneklåv, Iv Enar Bohlin Yv Glenn Andresen, Lv Bengt Vineberg. Organist
och Arkivarie installeras senare.

Invigda i Eubatgraden: bakre rad: Johan Söderlind, Alexander Oskarsson, Erik
Oskarsson. Främre rad: Per Andersson, ÄÄ Anders Hjärtström, Leif Lindström

Text Håkan Löfgren. Foto Rolf Granqvist

51 Logen Guta, Visby
Två nya bröder till Logen

Våren tycktes vara på gång, snöfläckarna i trädgården var borta, fågelkvitter
hördes (för den som inte har tinnitus som jag) och temperaturen var för
första gången sedan januari över 7° C. Det var nu mot kvällen och dags för
Eubatmöte med reception av nya bröder. Före mötet var det dock nödvändigt
med ett extra Bardating för att välja Ideella utskottet som vi missat förra gången.
Det var som vanligt glatt och lite stojigt och de blivande bröderna fick
möjlighet att mingla en stund med både bekanta och obekanta logebröder.
Beredande brodern OÄ Kjell Löfgren tog snart hand om de nya och
invigningsceremonin blev lyckad - högtidlig och stämningsfull. De nya
Eubaterna Bo Johansson och Stefan Ekman hälsades varmt välkomna.
I efterlogen bjöd Lv Olle Håkansson till bords och köksmästare Björn
serverade en läcker paté på kavring vid förrätten. Sångarglädjen är det inget
fel på minsann, vilket inte minst framgick när ”Brödarsupen” skulle tas. ÄÄ
höll ett välkomsttal till de nya Eubatbröderna och innan brödramåltiden
var över hade de tackat för invigningen och välkomnandet i Druid-Orden.
Till varmrätt serverades ugnsstekt fläskfilé med utsökt murkelsås och glasen
fylldes. Lv Olle Håkansson höll ett kort och positivt tal till vår Loge och dess
bröder – det skålade vi för! Bb Roberth Östergren höll talet till Fosterlandet.
Han reflekterade över situationen i Östersjöregionen med den insikt han
har som en del av den framväxande militära förstärkningen på ön. Kanske
begreppet Fosterland därigenom fick en innerligare, mer upplyft betydelse? Vi
höjde våra glas för Fosterlandet och leveropen för Sverige skallade efteråt med
kraft och eftertryck – här passar ordet endräkt väl in! Kvällen avslutades som
sig bör med kaffe och Guns goda kaka, ikväll i form av syltmuffins!

Därefter avtackades avgående tjOÄ Mattias Brink för sitt fina arbete och
installerades den nye tjOÄ John-Erik Olsson
SÄÄ tackade de avgående ämbetsmännen och gratulerade Logen till de
nya som önskades lycka till i sina ämbeten.
ÄÄ Per-Erik Korström tackade för den fina och högtidliga ceremonin.
Därefter installerade han sina och MÄ:s handbarder.
Då kvällen blev sen efter två möten, hade vår ”matmamma” Eivor prickat in
brödramåltiden med en perfekt rätt, en välsmakande sillbricka med alla tillbehör.

Som avslutning utbringades en skål för de nya ämbetsmännen med
tillönskan om en framgångsrik ämbetsmannaperiod.

Text: Rolf Enström, foto: Johan Olsson

Göran He

56 Logen Camulus, Skövde
Eubatmöte med ämbetsmannainstallation 12 mars

Sorlet av 51 bröder fyllde salarna på förlogen. En speciell kväll stundades.
En afton som kanske innebar lättnad för vissa och kanske viss nervositet för
andra. Det var nämligen dags för ämbetsmannaväxling hos logen.
Själva installationen förestavades av ämbetsmän från vår Storloge
Vänerland, nämligen SÄÄ Alf Stensson, SM Pierre Ullmark och SV Tomas

Nyinvigda bröderna Bo Johansson och Stefan Ekman ﬂankerade av MÄ Rolf
Enström och ÄÄ Jan Olsson
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överöste, med rätta, kökspersonalen beröm för maten! Stämningen var på
topp och efterlogen lär ha pågått långt efter att undertecknad somnat.

Wenell. När detta var utfört avtackades tjOÄ Bertil Kilander med ett fint
diplom för ett gott arbete.
ÄÄ Jan-Olof Svärd tackade storlogeämbetsmännen för installationen.
Broder Jan Hjortfors kallades fram för att erhålla ett diplom med anledning
av sin 60- årsdag. Därefter följde utdelning av Exregalier. Hälsningar
framfördes från Logen Iris där en delegation från oss övervarat en DGG där
vår broder Peter Stafverfeldt upphöjts till Druidgrad. Broder Bengt Ohlson
från Cynthus hälsade från sin ÄÄ och önskade de nyvalda ämbetsmännen
lycka och välgång. Broder Christer Hardenberg hälsade från logen Uxello i
Halden. Man hoppas få besök av oss till deras Nyttår i maj.
Som en hommage till stiftarbroder Ronald Holmström framförde Org Leif
Karlsson en fransk saxofon- och dragspelslåt: Ménilmontant med Daniel
Colin. Efter detta svängiga tilltag såg broder Ronald förnöjsam ut.

Text och Bild: Tomas Monsén

57 Logen Alir, Söderhamn
Ämbetsmannainstallation 5 april

Ämbetsperioden för det gångna två åren tog slut och ny
ämbetsmannainstallation stod för handen. Mötet började som brukligt med
ett Eubatmöte där ÄÄ Lars Ekengren berättade vad som skulle hända och
gick igenom några detaljer, för allas kännedom
En bit in i mötet skiftade det både i färg och form i och med Storlogen
Järnbärarlands ämbetsmän arbetade sig in i logen. Det är lite pampigt när
Storlogen kommer på besök.
Storlogen Järnbärarlands SÄÄ Lars Kjellgren tillsammans med SMÄ
Krister Jonsson, SM Lars Molin och bisittare Per-Olov Persson genomförde
traditionsenligt ämbetsmannainstallationen.

Camuluslogens nya ämbetsmän. Stående: Lv Ulf Sahlén, Hb Ulf Andersson,
Skr Staffan Lindholm, Ark Tomas Monsén, Hb Olle Norin, M Jan Hjortfors,
Iv Lennart Ek, Yv Bengt Axelsson, Skm Bengt Berg, Hb Olof Boqvist, Org Leif
Karlsson och Hb Lars Ek. Sittande: MÄ Hans-Ove Johansson, ÄÄ Jan-Olof Svärd
och tjOÄ Leif Forsell

På efterlogen tackade den nyblivne ÄÄ Jan-Olof Svärd ämbetsmännen
från storlogen för den högtidliga installationen. Han tackade också för
förtroendet att få leda Logen Camulus kommande period. TjOÄ Leif Forsell
tackade för de år han varit ÄÄ och kände sig tillfreds att nu få bevaka logens
ämbeten i egenskap som tjOÄ. Br. Bertil Kilander tackade för de åtta år han
fått tjäna Logen som ämbetsman. Han framhöll resan med 25 personer
till vår vänloge på Island som en av höjdpunkterna. Han tackade speciellt
broder Leif Forsell för tydligt och tryggt ledarskap. Vidare tackade han broder
Per-Anders Sääf för att han alltid ställt upp för logen och även broder Peter
”Sulan” Jansson för sitt lovordade marskalkskap.

Ämbetsmännen för nästa tvåårsperiod är följande:
Bakre raden: Tomas Persson ÄÄ HB, Sven-Gunnar Johansson MÄ HB, Lars
Furubom Iv, Pär Erikson Yv, Andreas Sjölin Org, Patrik Sjölin MÄ VB, Tommy
Säfström ÄÄ VB. Sittandes: Lars Ekengren tjOÄ, Andreas Olsson Skr, Anders
Uddén MÄ, Sven-Erik Lindestam ÄÄ, Carl-Göran Eriksson Skm, Niklas Brodin
M. Saknas på bilden gör Sven-Erik Olsson Ark.
Efter ritualenlig installation, åtnjöt vi en tvårätters fantastisk middag.
Som sig bör sjöngs Logens paradsång: Lingonben av Povel Ramel. Talet till
fosterlandet hölls av M Niklas Brodin.
Kvällen avslutades i baren med kamratliga diskussioner, kaffe och tillbehör.

Text Ulf Sahlén, bild Olof Boqvist

Bardating med gradgivning 23 mars

Gradgivning skapar särskild stämning, och i afton märktes en närmast
elektrisk laddning i luften!

Vid pennan Lars Furubom

60 Logen Arosia, Västerås
Eu-möte med ämbetsmannainstallation och
veteranteckenutdelning i april

Tre glada bröder från Storlogen
Bardaland samt gäster från Logerna
Henry Hurle och Beltain såväl som
våra egna bröder anlände i god
tid inför kvällens höjdpunkter,
ämbetsmannainstallation och
veteranteckenutdelning.
När de nya ämbetsmännen blivit
installerade och veterantecknet
utdelat tog den sedvanliga 3-rätters
De tre bröderna från Bardaland.
brödramåltiden vid med traditionell ROÄ Bertil Svensson, SMÄ Börje
avtackning av avgående bemanning Eriksson och SM Thomas Manbo
och lyckönskningar med goda råd till de nyinstallerade och självklart
även sedvanliga hyllningar till vår nyblivna veteran Ulf Handstedt. Ulf har
under 16 av de 25 åren varit ämbetsman som Skr, MÄ, ÄÄ och tjOÄ samt

ÄÄ Jan-Olof Svärd ﬂankeras av våra nya Bradbröder. Från vänster Bo
Persson, Ulf Kullander, Johan Liljeroth och Magnus Nilsson

Urladdningen, som bestod i en värdig och väl genomförd gradgivning
inför 35 samlade bröder och två gäster från Logen Taliesin med SSkr Anders
Regnell från Storlogen Vänerland, resulterade i fyra nybakade Barder.
I efterlogen berättade MÄ Hans-Ove Johansson i sitt tal om dagen den
23 mars som en historiskt ordinär dag, samtidigt som den varit storslagen
- storslagenhet som förstärktes idag, då det för logen är stort att få nya
Bardbröder!
ÄÄ Jan-Olof Svärd tackade avgående ämbetsmannakår och den nya, för
ett mycket väl utfört arbete och MÄ i logen Taliesin Lennart Magnusson
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erhållit Ordens Förtjänsttecken. Ulf
hälsar att han känner sig invigd,
välkommen, upphöjd, kallad
och hedrad över att ha förlänats
veterantecknet. Vår avgående
tjOÄ Ingvar Borg, motorn bakom
Arosias prostatafondinsamling
Nybliven veteran Ulf Handstedt,
bland västeråsarna, berättade om
avgående tjOÄ Ingvar Borg
dagsläget och att Västeråsarna
hittills bidragit med 4-siffrigt belopp men mer om det finns i en separat
artikel.
MÄ Mikael Alldén höll talet till Fosterlandet

Eu-möte med Logemästerskap 27 mars

Kvällen inleddes med ett sedvanligt Eu-möte. ÄÄ Harry Karlsson noterade att
antalet närvarade eubater var glädjande högt, många fler än de som satt på
OÄ-bänken. Under punkten ideellt hedrade Org Per-Erik Jönsson den nyligen
avlidna rocklegenden Jerry Williams med att spela ”I’m goin home” från
Jerrys Farewell show.
Kvällen var speciell för i
efterlogen skulle det avgöras
vem som skulle bli logemästare.
Logemästerskapet är alltid lika
spännande och den stående frågan
är vem blir tvåa? Ska förra årets
mästare lyckas försvara sin titel?
Tävlingarna bestod av vitt skilda
grenar som kunskap, bedömning,
tur och precision. Den som slutligen
lyckades bäst var vår nyinstallerade
SMÄ i Nordanland, OÄ Ulf Hansson,
Logemästaren Ulf Hansson ﬂankerad
av tvåan Björn Nilsson t v och trean
som hade flest poäng och för alltid
Harry Karlsson t h
får sitt namn inristat i den pokal
som är det yttersta beviset på hans värdighet.

Närvarande nyinstallerade ämbetsmän. Främre raden Skm Bernt Warnquist,
ÄÄ Ulf Strömbäck, MÄ Magnus Jonasson, tjOÄ Peter Beijer. Bakre raden M
Christer Tenselius, Iv Tord Lagerlöf

Strax före midnatt avslutades kvällen och vi vill speciellt tacka våra
besökande bröder från Henry Hurle och Beltain som hjälpte till att
förgylla kvällen.

Nr 62 Logen Minera Ferrorum, Gällivare
Eu-möte med reception och bankett med damer 10 mars
Trenden med god rekrytering till Logen Minera Ferrorum håller i sig. På
eftermiddagen denna lördag recipierade tre nya bröder i Eubatgraden. Under
högtidliga former ledde ÄÄ Harry Karlsson med ämbetsmän recipienderna
Gunnar Björkman, Patrik Keinström och Tommy Nilsson de första stegen in
på den druidiska vägen. Efter en stunds samvaro i efterlogen styrde bröderna
kosan hem för att byta till vit väst och för att eskortera sina respektive till
kvällens bankett.

Text och bild: Per-Erik Jönsson

63 Logen Aquila, Karlstad
Eubatmöte 8 mars med installation av nya ämbetsmän

Vid ett extra högtidligt och välbesökt möte genomfördes installation av
logens ämbetsmannakår för logeåren 2018-20, stämningsfullt och väl utfört
av SL Vänerlands SÄÄ Alf Stenson, dess SOÄ Thomas Ahlquist, SSkm Tommy
Bood samt SM Pierre Ullmark. De nya ämbetsmännen är ÄÄ Bo Lundberg,
MÄ Dag Sörlie, Skr Ronny Lundberg, Skm Bert Persson, M Lennart Hedell, Iv
Per Egerling, Yv Gunnar Lindborg, Lv Michael Wester, Org Rolf Hårdh, Ark Ulf
Sundequist. Som tjOÄ installerades Per Berndtsson.

Recipienderna Gunnar Björkman, Patrik Keinström och Tommy Nilsson

Banketten inleddes med en stunds mingel i källarvåningen. När Lv
Magnus Mathiasson kallade gästerna till bords väntade en trerätters meny i
den festligt dukade matsalen.
Givetvis hölls det tal under banketten. MÄ Mikael Alldén höll talet till
fosterlandet, ÄÄ Harry Karlsson talade till recipienderna och svarstalet
hölls av Tommy Nilsson. OÄ Per-Erik Jönsson hyllade kvinnan medan hans
sambo Marie Leandersson höll talet till mannen. Festen fortsatte in på
småtimmarna med uppsluppen samvaro och dans innan det var dags att
ordna transport till hemmets lugna vrå.

Som sitt första uppdrag genomförde ÄÄ Bo Lundberg installationen
av handbarder, varefter exregalier på sedvanligt sätt utdelades till
avgående ämbetsmän.
Ett intressant projekt för logen under den kommande perioden blir
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panna med stekt ägg och rödbetor, precis som den ska vara. Innan vi kommit
så långt hade vi, med stöd av den inledande sillen och snapsen, hunnit
sjunga några muntra visor, bl a om nyttan med vatten. Vi var alla överens
om att också vår nye Lv Jaak Kallak med köksbesättning, klarade sin uppgift
med bravur. Ett särskilt omnämnande ges broder Stig Orrberg som stekte
närmare hundra motvilliga ägg på ett enligt ryktet illvilligt lutande stekbord.
Efter sången kom talen. Välkomsttalet till våra nya bröder, hållet av
undertecknad, besvarades galant av den nye Belenosbrodern Örjan Swing
som å de nya Eubaternas vägnar höll ett utmärkt tacktal varefter det
applåderades och skålades i värdig oordning.

att ta upp en utmaning från RSSkr Dan Bergeld med mål att starta en ny
grundloge i Karlskoga.
Stilfullt fortsatte kvällen med intagande av matjestårta, rostbiff och
cognacsspetsad chokladmousse.
Referent: Ulf Sundequist

64 Logen Idris, Strängnäs
Eubatmöte med ämbetsmannainstallation
och stjärnteckenutdelning 7 mars

Kvällen inleddes med ballotering av tre blivande bröder. Logen Idris
har en lagom tillväxt vilket är glädjande. Dagens höjdpunkter var
ämbetsmannainstallation och utdelande av Stjärntecken. Storlogen
Bardlands ämbetsmän gästade Logen Idris med SSkr Johan Lagerström,
SSkm Leif Andersson och tf SV Christer Bernhardsson och installerade
högtidligen de nya ämbetsmännen. Dessa är: ÄÄ Conny Karlsson, MÄ Stefan
Anderlund, Skr Bengt Degerman, Skm Håkan Axelsson, M Johan Lundberg,
Iv Lars Karlsson, Yv Lars-Åke Lagerstedt, Org Sture Hägglund, Lv Jaak Kallak
och Ark Lennart Ståhl. TjOÄ är Håkan Askelöf.

Bakre ledet; RSM Ulf Tengbrand, ÄÄ Conny Karlsson, SOÄ Hans Rosengren och
OÄ Arne Wessner, avgående ÄÄ i Belenos
Främre ledet; De fyra nya Eubaterna Mikael Blomquist, Rune Larsson, Kjell
Dahlén och Örjan Swing

Innan kvällen nått fram till sitt oundvikliga slut släppte vi äntligen
loss broder Ulf Tengbrand som ivrigt frustande tog han hand om
lotteridragningen på traditionsenligt sätt där alltid någon vinner men ingen
vet hur eller varför.
Dags att ta adjö. Glada och nöjda över att än en gång umgåtts i broderlig
värme anträdde vi så hemfärden i den kyliga natten där dimman låg tjock
över snödrivorna och koltrastens vackra vårsång ännu lyste med sin frånvaro.

Snart infann sig Storlogeämbetsmännen ånyo och utdelade högtidligen
Stjärntecknet till broder Mats I. Eriksson. Broder Mats invigdes 2003 och
har innehaft ämbeten som Lv i två perioder och Yv
samt är fadder till två bröder. Mats är således väl
förtjänt att erhålla Stjärntecknet. Val förrättades av
15 (!) ledamöter i festlighetsutskottet. Dessa ger Lv
Jaak Kallak bra förutsättningar att organisera den
festliga verksamheten. Vår
nye Lv Jaak bjöd därpå de
46 närvarande bröderna
till bords.
Dagen till ära var
ROÄ Björn Cederberg,
ROÄ Bertil Svensson och RSM Ulf Tengbrand
närvarande. Alla lät sig väl smaka med gubbröra på
kavring och kyckling med potatiskaka i dragonsås.
Efter lottdragningen, som gav såväl Håkan Askelöf
som Anders Klang fina vinster, avslutade några
bröder kvällen i klubben medan andra nöjda vandrade hem i kvällsmörkret.

Text Håkan Askelöf, fotograf: Leif Schütz

66 Logen Taliesin, Jönköping
Årsdag med utdelning av Trohetstecken

ÄÄ Lennart Magnusson öppnade denna logekväll med att hälsa alla
bröder varmt välkomna till denna årsdag måndag den 12 mars. Speciellt
välkomna var de fyra bröder ifrån moderlogen Cynthus i Ulricehamn som
kom för att deltaga i firandet av logens 37:de årsdag. De överlämnade en
hyllningsadress som ett minne av denna dag och att en penninggåva satts in
till Ordens Stipendiefond i Logens namn. Under logemötet så utdelades det
trohetstecken till Lars Gerhardsson 300 möten, Arne Pettersson 200 möten,
Lennart Magnusson, Jimmy Graveley, Andreas Grandt och Christoffer Ström,
100 möten vardera. En fin minnesstund hölls över Logens avlidna bröder,
som avslutades med en tyst minut.

Text: Åke Pehrsson, bilder: P-O Rosén

Eubatmöte med reception 4 april

Vi var 36 närvarande bröder som denna afton välkomnade fyra nervösa
recipiender i vår Ordens Brödraskara. Tre av de fyra; Mikael Blomquist,
Rune Larsson och Kjell Dahlén välkomnades till vår egen Loge. Den fjärde
recipienden, Örjan Swing, till gästande Logen Belenos i Uppsala. Inför
ögonen på RSM och Riddare av Friheten, ROÄ Ulf Tengbrand samt SOÄ och
Riddare av Östra Aros, ROÄ Hans Rosengren klarade de prövningen med
glans trots darrande knän och kunde snart titulera sig Eubater i FGDO,
Logen Idris och Logen Belenos.
I efterlogen, där trivseln snabbt steg till oanade höjder, serverades pytt-i-

Lars Gerhardsson, Arne Pettersson, Christoffer Ström, Andreas Grandt, Jimmy
Graveley, Lennart Magnusson
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Efter högtidhållandet inbjöds alla de närvarande bröderna till en trevlig
och gemytlig samvaro i matsalen. Logevärden bjöd denna afton på råstekt
potatis och stekt kyckling i rödvinssås, sallad och bröd. Broder Alexander
Fäldt höll talet till fosterlandet. Han lyfte fram hur stark nationens
sammanhållning blir vid stora idrottshändelser, som nu när de 23:e
olympiska vinterspelen ägde rum i Pyeongchang Sydkorea. På läktaren eller
kanske rättare sagt i soffan, är det vi tillsammans med atleterna som tävlar
för nationen. Detta OS blev vårt bästa någonsin och bäst av alla var våra
kvinnliga atleter.
Broder Ib Arberg blev lite nostalgisk när han läste upp en artikel som var
publicerad i Jönköpings-Posten den 26 mars 1979 den handlade om när en
förening bildades för ett nytt Ordensällskap i Jönköping.

73 Logen Värend, Växjö
Eubatreception 28 februari

Vi hade det stora nöjet att inviga sju nya bröder och nu är vi 77 stolta bröder
i Logen Värend.
Kvällen började på sedvanligt sätt, med 48 högtidsklädda bröder
i förlogen, inkl två gäster från Logen Vasa. I förrummet satt sju
förväntansfulla recipiender, som under ledning av Beredande Broder Ulf
Svensson fick kunskap i vår Ordens läror. Receptionen utfördes lugnt och
värdigt, under ledning av vår ÄÄ Jan-Olof Hagelberg.

Vid tangenterna, SC

Ämbetsmannainstallation den 26 mars

Denna afton samlades 36 bröder i god tid, till installation av ny
ämbetsmannakår. Redan i förlogen rådde det en feststämning.
Väl inkomna i lunden, så hälsade avgående ÄÄ Johan Björk bröderna
välkomna, och då speciellt de gästande bröderna ifrån Logerna Camulus,
Cynthus och Thesevs, till kvällens installation av nya ämbetsmän.
Med stor känsla för installationen, genomförde Vänerlands
Storlogeämbetsmän, SOÄ Thomas Ahlqvist, SÄÄ Alf Stenson, SSkr Anders
Regnell och tjänstgörande SM, SOrg Robert Mallander installationen av
de nya ämbetsmännen. Det tydliggjordes genom att förflytta nuvarande
ämbetsmän till Lunden och att därefter själva ta plats vid de ledande
podierna och med hjälp av SM installera de nya ämbetsmännen i
ämbetsmannaordning. Storlogens representanter genomförde installationen
på ett mycket värdigt sätt. De nyvalda ämbetsmännen är ÄÄ Kennet
Johansson, MÄ Lennart Magnusson, Skr Alexander Fäldt, Skm Mats
Gustafsson, M Christoffer Ström, Iv Jimmy Graveley, Yv Kent Brändström,
Lv Arne Pettersson, Org Andreas Grandt och storlogens representant i
logen Taliesin, Seppo Ronder. Efter det att Storlogens ämbetsmän lämnat
lunden så tackade den nytillträde ÄÄ Kennet Johansson för det förtroende
som de nya ämbetsmännen har fått, att leda logen under två år, och efter
det så installerade den nytillträdde ÄÄ Kennet Johansson de närvarande
handbarderna, Claes Hogander, Jonatan Sundström och Hans Löf. ÄÄ
avtackade de avgående ämbetsmännen Johan Björk, Magnus Rönnberg, Kent
Bergqvist och Andreas Grandt för väl utfört arbete med en ex-regalie.

Torbjörn Söder, Emil Sobeck, Kent Axelsson, Peter Magnusson, ÄÄ Jan-Olof
Hagelberg, Jan Grosen, Michael Fager, Sven-Åke Nilsson

I efterlogen njöt bröderna av Lv Dietmar Heinrich och Fu:s goda mat
och därtill lämpliga drycker. ÄÄ höll välkomsttal samt tal till recipienderna,
tacktalet hölls av Jan Grosen. Talet till fosterlandet framfördes på ett
kärnfullt sätt av broder Per-Anders Scherlund. Gästande broder André
Ilvemark framförde en hälsning från ÄÄ och bröderna i Logen Vasa, samt
tackade för det varma mottagandet.
Bröderna avslutade kvällen framåt 23:30, då de gick hem nöjda och
belåtna i den kalla februarinatten.
Foto: Per-Erik Sandebäck, text: Kenneth Fagerberg

Ämbetsmannainstallation 21 mars

Den nya ämbetsmannakåren installerades under ledning av Storlogens
Östanlands SMÄ Rickard Jönsson. Till sin hjälp hade han Logens egna
Storlogemän, Christer Algotsson som var SMÄ och Anders Johansson som
agerade SM. Installationen genomfördes värdigt och högtidsfullt.

Övre raden: Andreas Grandt, Claes Hogander, Kristoffer Ström, Jonatan
Sundström, Jimmy Graveley, Hans Löf, Kent Brändström.
Sittande: Alexander Fäldt, Lennart Magnusson, Kennet Johansson, Seppo
Ronder, Mats Gustafsson

Efter avslutat logemöte inbjöds samtliga närvarande bröder till en
trevlig och gemytlig samvaro i matsalen. MÄ Lennart Magnusson höll talet
till fosterlandet. Han hade hämtat inspiration från SVT:s program ”Lerin:s
lärlingar”. En röd tråd i serien var att lära sig att se bortom ens eget
tillkortakommande och se möjligheter i stället för hinder och svårigheter.
På logens vägnar tackade Ib Arberg de ämbetsmän som nu har avgått för det
arbete som de har lagt ned.
Gästande broder Göran Juntorp tackade för maten, som denna afton
bestod av lasagne sallad och bröd, med kaffe och kaka. Göran passade
även på att ge storlogeämbetsmännen en eloge för en väl genomförd
ämbetsmannainstallation.

I efterlogen hälsade ÄÄ Jan-Olof Hagelberg välkomna, broder Karl-Erik
Johansson höll ett fint tal till fosterlandet. Vår nya Lv Jörgen Hellerstedt,
bjöd tillsammans med Fu på en tvårätters middag, som bröderna lät sig väl
smaka. SMÄ Rickard Jönsson tackade för maten.

Bakom kameran och vid tangenterna, SC

Text: Kenneth Fagerberg , bild: Per-Erik Sandebäck

Övre raden: Yv Mats Hult, M Mikael Nagy, Iv Roy Tengrot, Skm Stefan
Lindqvist, Skr Joacim Stark. Nedre raden: TjOÄ Lars Magnusson, ÄÄ Jan-Olof
Hagelberg, MÄ Kenneth Fagerberg
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78 Logen Avalon, Älmhult
Druidgradgivning 9 februari

Fredagskväll och Druidgradgivning. När kvällen var slut kunde sju nya
Druider andas ut och glädjas åt sin nya grad. Tillsammans hade 42 bröder
en mycket trevlig afton med extra allt.
Som vanligt blev vi hälsade välkomna av ÄÄ Per Dackander som dessutom
gav oss vetskap om vad vårt altare och elden har för betydelse för vår
verksamhet.
Samtliga Ämbetsmän fanns på plats och gjorde sitt jobb väl medvetna om
att tiden snart stundar för en ny ämbetsperiod.
Under mycket högtidliga och värdiga former upphöjdes Johan Hesselstedt,
Daniel Hornestedt, Jimmy Lindblom, Pontus Haglund, Tony Bondesson, Lars
Karlsson och Joakim Einarsson till Druider med rätt att bära röd kant på
sina regalier i fortsättningen.

Logen Avalons nya Ämbetsmannakår. Sittande: Skr Björn Götesson, MÄ
Lars Pihl, ÄÄ Per Dackander, Skm Ingvar Nilsson och tjOÄ Tommy Almkvist.
Stående: Org Hans R Johansson, Ark Jan-Erik Lindblom, Lv Lars-Göran
Pettersson, Yv Dan Walfridsson och Iv Tony Bondesson

de som nu avgått. Vår SÄÄ Per Larsen avslutande med att tacka för måltiden
och för en trevlig gemenskap.
Alf Carlsson

79 Logen Excalibur, Borås
Eubatmöte 21 mars med vaktavlösning

Vid det tämligen välbesökta Eubatmötet med 28 bröder bedömdes det gamla
gardet ha gjort sitt, och därmed vara i behov av avlösning. Fyra vördiga
storlogeämbetsmän: SÄÄ Alf Stensson, SMÄ Stefan Claesson, SM Pierre
Ullmark och SOÄ Thomas Ahlqvist genomförde en mycket rutinerad och
värdig installation av nya och gamla funktionärer i vår loge.
Sålunda var tiden ute för ÄÄ Lars Forsman, vilken i stället knuffade undan
broder Thomas Bergström från den upphöjda ställningen som tjOÄ. Ny MÄ
blev Mats Ekman som förpassade Christian Aronsson till den ädlaste av
stolar - Ädelärkens. Torbjörn Sällfors lämnade gåspennan till Börje Claesson,
och tog i stället hand om nyckeln till skattkistan. För nektar och ambrosia
tar Hans Carnefjord ansvaret efter Jan Laas. Återstoden av ämbetsmännen
uppvisade en identisk likhet med sina föregångare, det vill säga att Peter
Lindgren behåller marskalkstaven, Dan Andersson och Åke Johansson
bevakar sina platser på var sin sida om porten, Ulf Erneborn kvarstår vid
dirigentpulpeten och Uno Axelsson ruvar även framgent över dammiga
gamla luntor.

Logen Avalons nya Druider. Stående: Johan Hesselstedt, Daniel Hornestedt och
Jimmy Lindblom. Sittande: Pontus Haglund, Tony Bondesson, Lars Karlsson
och Joakim Einarsson

Skm Arne Samuelsson levererade en kortfattad ekonomisk rapport, vilken
inte bör orsaka störd nattsömn hos någon broder. Dock är ekonomi alltid ett
intressant ämne och en del frågor ställdes om våra pengar.
Revisionsutskottet hade, helt enligt sin uppgift, gjort en djupdykning i
2017 års verksamhet och levererade en revisionsberättelse där de styrande
föreslogs ansvarsfrihet. Vilket även blev denna Druidstämmans beslut.
Efter en gradgivning blir av självklara skäl den följande middagen
extra högtidlig. Under en mycket välsmakande måltid fick vi lyssna till ÄÄ
Per Dackanders tal till de nya Druiderna, Tony Bondessons tack från de
nu upphöjda samt Roland Bengtssons bejublade tal till Fosterlandet. TjOÄ
Tommy Almkvist avrundade de spirituella övningarna med ett tack till Lv Per
Andersen och hans Fu för aftonens måltid.
Efterlogen blev som vanligt ett forum för utbyte av höga tankar, glada
skratt och gemensamt intag av diverse godsaker. En kväll att vara nöjd med.

Ämbetsmannainstallation 15 mars

En installation av en ämbetsmannakår är en högtidlighet av rang. SÄÄ
Per Larsen, med bistånd av SMÄ Lars-Göran Andersson och vår egen SM
Ulf Andersson, fanns på plats och genomförde evenemanget på ett mycket
värdigt sätt.
En verklig bedrift har genomförts av broder Staffan Käll som härom
veckan under svåra förhållanden lyckades bestiga Kilimanjaros topp på 5
885 meters höjd. Målet var, bland annat, att placera Logen Avalons standar
på toppen, och att han lyckades med detta finns bildbevis på. Det är bara att
konstatera att Avalon håller på att erövra världen.
En högtidlig kväll som denna fortsätter naturligtvis i Druidgårdens
matsal, där alla 45 bröderna förutom en mycket välsmakande måltid fick
uppleva ett antal vackra tal. Först ut var broder Bengt Johansson som gav
oss känslosamma ord om vårt Fosterland. ÄÄ Per tackade för installationen,
summerade den gångna ämbetsperioden och uttalade berömmande ord om

De nya ämbetsmännen i Excalibur: Skm Torbjörn Sällfors, Yv Åke Johansson,
MÄ Mats Ekman, Org Ulf Erneborn, tjOÄ Lars Forsman, Iv Dan Andersson, ÄÄ
Christian Aronsson, Skr Börje Claesson, M Peter Lindgren

Spirituella tal saknades ingalunda vid brödramåltiden. MÄ Mats Ekman
talade till fosterlandet med citat av såväl Strindberg som Danielsson.
TjOÄ Lars Forsman tackade för sina fyra år vid makten och härligheten,
ÄÄ Christian Aronsson tackade storlogeämbetsmännen för deras insats.
Avgående Lv Jan Laas harangerades för sina insatser och tillträdande Lv Hans
Carnefjord välkomnade alla till dignande bord de närmaste åren. För maten
tackade ingen mindre än SM Pierre Ullmark.
Men ute i den yttre världen visade kung Bore att han minsann ännu inte
avslutat sin ämbetsperiod.
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Stor klang- och jubelfest…

avgående tjOÄ Lars Jonneryd för hans stora engagemang i arbetet med
bildandet av logen Samain.
I efterlogen uttalade avgående tjOÄ Lars Jonneryd ett stort tack till alla
bröder och gav en kort resumé över de gångna åren. Från det att man
bildade en arbetsgrupp och till att man tog beslut om att bilda ytterligare en
loge i Uppsala.

…kan man väl inte påstå att det var när logen den 4 april firade sin
11-årsdag, som egentligen infaller den 21:a, men de 26 bröderna fick
uppleva ett väl genomfört Eubatmöte, med närvaro av moderlogen Cynthus
representanter samt dito från SL Vänerland. Allt fanns med: druidisk historik,
minnestal över avliden broder, uppräkning av stiftarbröder, lyckönskningar
från moderloge via ÄÄ Morgan Evaldsson och SL via SÄÄ Alf Stensson, samt
från vår ”fadder” Göran Juntorp. Traditionsenligt(?) förärade logen Cynthus
Excalibur ett bidrag till vår stipendiefond.
Vår nye ÄÄ Christian Aronsson beklädde den tidigare diton Lars Forsman
med exregalie, varefter sagde Forsman, som ny tjOÄ, gjorde detsamma med
den tidigare MÄ Aronsson, till bådas ömsesidiga båtnad.
I efterlogen fortsatte högtidligheten med MÄ Mats Ekmans tal till
fosterlandet och ÄÄ Christian Aronssons tal till ”11-åringen”. Dessutom hade
trenne bröder: Josef Andersson, Dan Andersson och Hans Carnefjord behagat
fylla mer eller mindre jämna år den senaste tiden, för vilket de nu belönades
med lite grönsaker. I särklass stod förstås broder Josef med sina 97 vårar.
Utanför porten kunde vi senare konstatera att kung Bore äntligen funnit
för gott att påbörja sin reträtt.

Text KA, bild Johan Beijer

Uno Axelsson
Logen Samains ämbetsmän perioden 2018-2020 tillsammans med Storlogens
ämbetsmän. Bakre raden: SSkm Leif Andersson, Iv Bengt Åkerlind, Yv
Herman Högstorp, tjOÄ Lennart Johansson, ROÄ Hans Rosengren, M Bekir
Jusufbasic, Org Sture Jonsson, SSkr Johan Lagerström. Främre raden: Skr Per
Nilsson, ÄÄ Ingemar Backman, MÄ Lasse Göransson och Skm Magnus Stenberg

82 Logen Samain, Uppsala
Eubatmöte med ämbetsmannainstallation

Den 14 mars var det högtidligt värre i logen då logens första ämbetsmannakår
skulle lämna över ”klubban” till nya och nygamla ämbetsmän.
29 bröder bevittnade den högtidliga ceremonin som ritualenligt utfördes
av SOÄ Hans Rosengren, SSkm Leif Andersson och SSkr Johan Lagerström.
I anslutning till installation av ny tjOÄ, tackade SOÄ Hans Rosengren

Stöd prostatacancerforskningen
Bli Stipendiefondens månadsgivare
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.

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
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Foto Bernth Johansson

Du väljer själv ett lämpligt belopp och behöver inte förekomma med
namn om du inte vill. Skriv Stipendiefonden som meddelande.
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UTBILDNINGSPÄRMEN
– ett levande dokument
för guldkantat logearbete!

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

I stäl
stället
ä let för
äl
f r blommor
fö
Stipendiefondens hyllningsadresser
Det finns bl a adresser för att gratulera
broder på en högtidsdag eller till minne av avliden broder.
Kontakta Kansliet för att rekvirera adresser inför besök i annan loge eller gratulation av loge som fyller år.
Rekvirera adresserna i god tid via mejl: kansliet@druidorden.org
druid-orden
Logen Merkur

50 år

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

Göran Lundgren
RSskr

under riksstorlogens
överinseende

druid-orden
Till minnet av
Broder
Sven Svensson
har en penninggåva överlämnats till

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

vila i frid

under riksstorlogens
l
logens
överinseende

druid-orden

druid-orden

bäste Broder
Sven Svensson

med anledning av vårt besök
har vi överlämnat ett bidrag till

Druid-ordens
stipendiefond

med anledning av din högtidsdag har

Logen Ad Astra

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

överlämnat en penninggåva till

druid-ordens
stipendiefond
våra varma gratulationer
på din högtidsdag

Logen Belenos
ää

skr

ää

under riksstorlogens
överinseende
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skr

under riksstorlogens
l
logens
överinseende

Bankgironumret
till Stipendiefonden
är 782-1911
Swish
123 1627 421
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Aktieägarna i

Druidlogernas
i Malmö Fastighets AB

Kallas härmed till
ordinarie bolagsstämma
måndagen den 14 maj 2018 kl 18.00
i Ordenshuset Västergatan 3, Malmö

RIKSMÄSTERSKAPET
I GOLF 2018
arrangeras på Söderslätts Golfklubb, den
18 augsti till förmån för
Ordens Stipendiefond

Stadgeenliga ärenden
Styrelsen

Tävlingen
18 hål slaggolf med kanonstart.
Individuell tävlan för damer och herrar.
Längsta drive och närmast hål
För både damer och herrar.

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

Avgift: 1.000 kr inkluderar:
Greenfee för inspel och tävling, priser,
kaffe och fralla efter 9 hål, samt lunch
efter tävlingen.
Avgift: 700 kr: (för de som inte skall spela in
på fredagen) i övrigt ingår som ovan.
Riksmästare: Druid med lägsta bruttoscore
Lagtävling om RSL-vandringspris:
Bästa ej föranmälda 3-mannalag
från samma loge, nettoscore
Inspelstider: fredagen 17 augusti 2018

Medlemmar i

Tider på tävlingsdagen: 18 augusti 2018
Incheckning börjar 07:30
Samling för start vid klubbhuset kl. 08:30
Kanonstart kl. 09:00

Förenade Gamla Druid-Ordens
i Sverige Understödsförening

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

kallas härmed till
ordinarie Föreningsstämma
onsdagen den 22 maj 2018 kl 18.30
i Ordenshuset
Västergatan 3, Malmö

Anmälan senast den 15 juli 2018 på e-mail
Med namn, loge, golf-id Golfklubb samt tel.nr.
Skickas till: sigurd.lovmo@gmail.com
Vid bekräftelse av Din anmälan kommer mer
information
Kontaktperson: Sigurd Lövmo 0705-31 61 00
Ulf Liljegren 0722-35 09 72
Mats Månsson 0709-92 81 17

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

(medlem på klubben)

Allt överskott går oavkortat till
Ordens Stipendiefond

Styrelsen
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VÄLKOMNA I
BRÖDRASKAPET
Logen Amici, Landskrona
Eu 18-03-06
Mikael Malmqvist
Gamla Gatan 25
216 12 Limhamn

Eu 18-03-25

Maher Jebril
Östra Förstadsgatan 56
212 12 Malmö

Logen Borvo, Gävle
Eu 18-02-26
Mats Holm
Byggmästaregatan 4 C
803 24 Gävle

Logen Derva, Östersund
Eu 18-03-03
Håkan Andersson
Rosenlundsvägen 8
834 34 Brunflo
Martin Björkroth
Kyrkgatan 55
831 34 Östersund
Magnus Lindberg
Rådhusgatan 76 B
831 34 Östersund

Logen Eos, Skellefteå
Eu 2018-03-08
Alf Marklund
Karlgårdsvägen 16
931 62 Skellefteå
Agne Wallström
Östra Nygatan 91 A
931 35 Skellefteå

Logen Guta, Visby
Eu 18-04-04
Stefan Ekman
Blåeldsvägen 6
621 50 Visby
Bo Johansson
Granskogs Dalhem 966
622 56 Dalhem

Logen Karlavagnen,
Sundsvall
Eu 18-03-17

Logen Ogmion, Hudiksvall
Eu 18-03-01
Peter Johansson
Finnicavägen 59
825 95 Enånger
Ernst Lindberg
Skeppargatan 1 A
824 52 Hudiksvall
Tord Erik Pihlström
Ankargatan 29 B
824 42 Hudiksvall

Per Andersson
Rebetskygatan 26
854 60 Sundsvall
Leif Lindström
Tallvägen 3 B
854 66 Sundsvall
Alexander Oskarsson
Medborgargatan 31 A
856 31 Sundsvall
Erik Oskarsson
Räbbmogatan 46
865 32 Alnö
Johan Söderlind
Köpmangatan 40
852 32 Sundsvall

Logen Pallas, Norrköping
Eu 18-03-08
Jonas Belkert
Plankgatan 36
602 19 Norrköping
John Lohman
Hagebygatan 51
603 52 Norrköping
Julio Pizarro
Lindhagagatan 42 B
602 09 Norrköping

Logen Mimer, Malmö
Eu 18-03-14
Thor Mikael Klaveness
Ekgatan 7 B
213 63 Malmö
Göran Kryhl
Kaghögagatan 3
238 31 Oxie
Lars-Arne Olsson
Docentvägen 7
237 31 Bjärred

Logen Selene, Trelleborg
Eu 18-03-25
Hans Olsén
Långvagnsvägen 14
231 32 Trelleborg

Logen Stella Polaris,
Trelleborg
Eu 18-03-25

Logen Minera Ferrorum,
Gällivare
Eu 18-03-10

Hans Hansson
Villavägen 26
231 78 Smygehamn
Björn Linders
Barrvägen 11
231 68 Trelleborg

Gunnar Björkman
Rajdvägen 15
982 36 Gällivare
Patrik Keinström
Skomakarvägen 1
982 38 Gällivare
Tommy Nilsson
Storgatan 12
982 31 Gällivare

Logen Triton, Norrköping
Eu 18-03-15
Lennart Andréasson
Trädgårdsgatan 1 B
602 24 Norrköping
Johan Olsson
Sundeliusgatan 2 A
602 35 Norrköping

Logen Henry Hurle,
Köping
Eu 18-03-08
Per Gustafsson
Älgstigen 21
731 43 Köping
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Logen Vasa, Malmö
Eu 18-03-15
Stefan Grandin
Sockervägen 5
235 92 Vellinge
Anders Hulthin
Ida Nilssons gata 13
238 41 Oxie

Logen Värend, Växjö
Eu 18-02-28
Kent Axelsson
Galtövägen 18
352 44 Växjö
Michael Fager
Kristinedalsgatan 1
571 42 Nässjö
Jan Grosen
Friskhetsvägen 36
352 63 Växjö
Peter Magnusson
Källreda Solhem
363 65 Tolg
Sven-Åke Nilsson
Kilvägen 5
352 50 Växjö
Emil Sobeck
Violvägen 10
363 30 Rottne
Torbjörn Söder
Hagadalsvägen 9
352 46 Växjö
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VI GRATULERAR
födelsedagarna i maj

Maj

75 år

97 år

Polaris, Åke Nordin, 9 maj

91 år

Ossian, Rune Gunnarsson, 22 maj

85 år

Iris, Nils-Harry Anderson, 3 maj
Wirdar, Rolf Sjöberg, 21 maj
Belenos, Weine Bjellheim, 30 maj

80 år

Carnac, Jan Eriksson, 4 maj
Seﬁr, Gillis Henstedt, 5 maj
Alir, Johnny S. Andersson, 7 maj
Belenos, Bert Lindberg, 16 maj
Guta, Jerker Jerneheim, 16 maj
Eos, Ulf Sandberg, 24 maj
Stonehenge, Leif Persson, 24 maj
Taliesin, Karl-Gustaf Haage, 26 maj

Stonehenge, Thomas Hansson, 10 maj
Aquila, Kjell Nyberg, 10 maj
Camulus, Kurt-Åke Eriksson, 13 maj
Wirdar, Kenth Thelander, 15 maj
Excalibur, Sverker Ohlsson, 16 maj
Rigel, Tomas Skantz, 16 maj
Camulus, Stig-Åke Ahlm, 19 maj
Merkur, Dag Wikman, 22 maj
Avalon, Christer Lindh, 25 maj
Rigel, Arne Nordin, 29 maj

70 år

Seﬁr, Rolf Waldner, 1 maj
Samain, Lennart Johansson, 2 maj
Eos, Jan Enmark, 4 maj
Seﬁr, Roger Olsson, 7 maj
Belenos, Bernth Johansson, 8 maj
Carnac, Lars Pregler, 10 maj
Stella Polaris, Bengt Sandberg, 12 maj
Stella Polaris, Bengt Nilsson, 21 maj

60 år

Merlin, Magnus Hansson, 3 maj
Värend, Stefan Lindqvist, 12 maj
Nennius, Anders Rönnqvist, 13 maj
Eos, Hans-Jörgen Frisk, 14 maj
Kronos, Markku Kuula, 14 maj
Rigel, Karl-Gunnar Stark, 18 maj
Henry Hurle, Jukka Muhonen, 21 maj
Ogmion, Peter Holmberg, 26 maj
Ossian, Ove Jösok, 30 maj

50 år

Selene, George Nord, 2 maj
Wirdar, Lars Danielsson, 3 maj
Allbota, Ulrik Brandén, 3 maj
Polaris, Niklas Naalisvaara, 3 maj
Stella Polaris, Richard Åström, 11 maj
Neptunus, Fräs Erik Andersson, 14 maj
Karlavagnen, Thomas Lundqvist, 14 maj
Thesevs, Håkan Persson, 17 maj
Stella Polaris, Lars Rahm, 21 maj
Stella Polaris, Per Mårtensson, 28 maj
Selene, Martin Nilsson, 30 maj

BRUSTNA LÄNKAR
Logen Cernunnos, Höganäs

Logen Ossian, Olofström

Logen Neptunus, Linköping

Logen Vasa, Malmö

OÄ-br Bo Norberg
Invigd i Orden den 12 januari 1988
Avliden den 27 mars 2018-04-07
30 medlemsår
ROÄ-br Lars-Olof Petersson
Invigd i Orden den 6 mars 1973
Avliden den 7 mars 2018
45 medlemsår

OÄ-br Ingvar Kajrup
Invigd i Orden den 18 oktober 1973
Avliden den 21 februari 2018
44 medlemsår
OÄ-br Hans Ingstorp
Invigd i Orden den 30 oktober 1986
Avliden den 22 februari 2018
28 medlemsår
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Logen Wirdar, Ljungby

OÄ-br Olle Rydell
Invigd i Orden den 23 oktober 1981
Avliden den 16 mars 2018
36 medlemsår

B

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

STÖD
prostatacancerforskningen

Bli Stipendiefondens månadsgivare!
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

