Svensk
Druid-Tidning
Nummer 8 - 2018

84 årgången

Foto Göran Lindgren, "Druidstjärna i blyglas vid Ordenshuset i Malmö"

Svensk Druid-Tidning

Nr 8 december 2018

Nr 8 december 2018

Svensk Druid-Tidning

I huvudet
på en redaktör

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

Frackar
från 1.799;-

Svensk
Druid-Tidning

Skall barnen tro på tomten?
Vad har vi för minnen från de jular vi upplevt som barn? Vi har
alla våra egna minnen från upplevelser, de flesta är väl goda andra
kan vara mindre bra. Själv minns jag när jag avslöjade tomten.
Jag såg att han hade en pappmask på sig, och min storebror var
inte närvarande. Jag sa ingenting men jag kände någon slags
besvikelse. En sommarmånad senare hittade jag tomtemasken i en
byrålåda på en vindsskrubb. Till nästa jul frågade jag mamma om
inte jag skulle få vara tomte det året (jag hade inga småsyskon),
jodå det skulle jag få vara.
Åren gick med avdramatiserad julklappsutdelning från högen
under granen. Min far gick bort när jag var femton år så jularna
med mor var väl lite tråkiga men som tonåring åtog jag mig
gärna att vara tomte till barnfamiljer på julaftnar. Då tänkte jag,
vis av egen erfarenhet, här ska ungarna inte upptäcka någon
skråpukmask av papp. Jag sminkade mig med vattenfärger, tog på
mig farmors avlagda runda glasögon och klistrade med Karlssons
klister en massa linblånor i ansiktet. På huvudet en stickad
rödluva och sist men inte minst den gamla, stora forpålsen som
hade använts av de tidigare tomtegenerationerna. Jag såg förfärlig
ut – men jag var äkta.
Så kom den tid då jag hade en egen son. Han drabbades
naturligtvis av samma tomte - år efter år. Han såg honom
komma i snön på ängarna med lykta i handen för att efter några
spännande minuter bulta på ytterdörren. Jodå, det fanns snälla
barn i huset.
Men till slut var gossen så gammal så det kändes lite pinsamt.
Han ville så gärna tro på tomten. En jul såg jag lika förfärlig ut
som vanligt men jag behöll klocka och ringar på händerna. Och
jag som fader ville inte genera honom genom att säga att, -”Nu är
du så stor att du inte ska tro på tomten”. Vad gör man? Sonen satt
som vanligt i knä hos tomten trots sin nyvunna längd och tomten
visade generöst sin vänsterhand med klocka och ring.
Julen därefter, när min sambos barnbarn skulle närvara, frågade
sonen om inte han kunde få vara tomte. Och dessa barnbarn sa
länge att ”Nyåkerstomten” det var den riktiga
tomten därför att han inte var utklädd med
mask som andra tomtar.
Med de erfarenheter jag har tycker jag
att barn ska få behålla sin fantasivärld så
länge de önskar. Jag minns så väl själv att
jag tyckte att det var så spännande under
den tid jag verkligen trodde på tomten.
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Recept
Brantevikssill

Sillen

tid) - till ett par inledande supar, en bit bröd och några gaffelbitar sill innan
man bänkade sig för att äta på riktigt... I Skåne var man oftast omåttligare än
så, här stod smörgåsborden tätare än någon annanstans i Sverige.
I Malmö var det dukat, överdådigt och klart på Hotel Horn när
patronen Esping och kreaturshandlare Jesperson i Fritiof Nilsson Piratens
mästerliga "Bock i örtagård" tog sig över tröskeln till stora matsalen:
"Utefter brännvinsglasen radades de salta sakerna: Sju sorters sill, ansjovis
i magnumburk, sardeller i kvartskista, kallt, stekt fläsk och fågelbon. Följde
så ålen, rökt, halstrad eller kokt i gelé. Och därefter fogades fat till fat, assiett
till assiett som bitar i en inläggning, där ljusgröna garnityrblad, ärggröna
gurkor och vita gurkor, rödbetor, sillsallat, röda ostar och ostar i stanniol
bildade det granna inslaget i den mera färgtama massan av kallskuret,
grisfötter, sylta på kalv och sylta på svinhuvud, korvar, köttbullar och
hackbiffar med lök. /---/ Esping föll ut med gaffeln snett fram åt vänster och,
nyttjande tummen som parerplåt, stack han ett halvt tjog sardellfiléer som
han utan omväg till tallriken lade mellan sina starka oxeltänder. Jesperson
föredrog för ögonblicket en stor skiva kallt, stekt fläsk. Så höjde de två sina
glas, vilade en moment blickarna i varandras ögon och ryckte ner akvaviten
med en knyck på nacken. Därefter rågade de sina tallrikar och sjönk ner i en
soffa vid ett reserverat bord. Hovmästaren fjäskade i dess närhet."
Så småningom kom ordet SOS på tal och pränt i matmässiga, lättsamma
och bekymmerslösa stunder, en bokstavskombination som i andra och
avsevärt allvarligare sammanhang kan härledas ur "Save our souls". I
hemmets lugna vrå och värdshusens något oroligare dock synonymt med
Smör, Ost och Sill, en icke helt adekvat synonym för vad som bjöds. Om
konsekvensen hade fatt råda hade man fatt stava till
nästan obegripliga och grafiskt omöjliga BOSBÖSP,
vilket vill säga Bröd, Ost, Smör, Brännvin, Öl, Sill
och Potatis - det är ju ändock dessa komponenter
en fullödig förrätt med nordiska förtecken förväntas
handla om...

-Havets silver och gommens guld
Text Ove Agrelin, foto Claes Westlin
Recepten, Skånska Sillaacademien

Hämtad ur boken Med en Gammeldansk bland brännvin och sill (ISBN 91-631-4486-7)

Den borne besserwissern som tidigare och med rätta gärna påtalade att den
fisk som står våra nordiska hjärtan allra närmast tog sig för att byta namn
någonstans i jämnhöjd med Kalmar - från sill till strömming och tvärtom
- får nu smäll på fingrarna om han (det är alltid en han!) framhärdar med
detta. Ledande och klåfingriga brysselspetsar har nämligen tagit sig orådet
att flytta denna gräns till "norr om 59° 30' nordlig bredd", vilket gör att vi i
stället talar om stockholmska farvatten. Här finns ändock viss konsekvens det är ju i dessa trakter även räkor skiftar namn - till rekorr...
När sillen tar sig för att vistas i mer västliga vatten växer den hela tiden i
storlek, där norrmännen vill stoltsera med den största och längsta (det vill de
alltid ... ) - storsillen - så kontrar islänningarna stolt med den allra fetaste,
den klassiska islandssillen, en dessvärre alltmer sällan förekommande
delikatess. Om storlekars förmenta företräden må andra gärna orda, när det
gäller sill och strömming är det ensidigt den goda smaken som gäller som
ledstjärna - det gäller här lika väl som i snapssammanhang. Och visst har
dessa - sill och brännvin - om än i olika utsträckning i de nordiska länderna,
kommit att utgöra nästan omistliga och komplementära storheter vid våra
mest traditionstyngda högtider som jul, påsk och midsommar. Tillsammans
med den vällagrade osten, det helst hembakade brödet och lättsaltade
smöret. Och det skummande fatölet - icke att förglömma.
Sillen, om vi fortsättningsvis och för enkelhetens skull låter denna
beteckning vara synonym med det som på latin heter clupea harengus,
har också mer än någon annan maträtt kommit att förknippas med
kosthållet i Europas nordligaste utmarker. Det var fastemat, skeppskost och
allemansmat (med betoning på fattigmans!) men också en inkomst och
sysselsättningskälla med i dag nästan osannolika tal.
Centrum för denna sillhantering i Norden var icke ett utan två,
södra Bohuslän med Marstrand som huvudort och Skåne med Skanör i
motsvarande roll. Sillen har "gått till" under långliga perioder i nordiska
vatten, den senaste perioden av betydelse sträcker sig från 1877 till 1906. Det
var på den tiden man räknade sill i kast - ett kast var fyra stycken, tjugo kast
en hel val! Enligt den mytbildning som fortfarande existerar görs gällande
att sillen vid någon av dessa perioder stod så tät i Öresund att man kunde ta
sig torrskodd mellan Malmö och Köpenhamn. Kanske fenomenet med Jesus
gående på vattnet därmed fått sin högst naturliga förklaring...

Stekt sill i ättika

Du behöver:
1 kg sillfiléer, salt, smör och grovt rågmjöl.
Gör så här:
Lägg filéerna med skinnsidan ner och salta.
Lägg en klick smör och en dillkvist på hälften av filéerna. Lägg resterande
filéerna ovan på - köttsida mot köttsida. Vänd i rågmjöl och stek ca 3
minuter på varje sida i smör.
Gör nu en lag bestående av:
1/2 dl ättika (24%)
3 dl vatten 1 dl socker 3-4 msk brunt farinsocker
10 krossade vitpepparkorn
2 smulade lagerblad
2-3 dillstjälkar
Lägg i en kastrull och koka upplagen och låt den
svalna.
Plocka bort dillstjälkarna och häll därefter lagen över
de nystekta sillflundrorna. Skär rödlöken i ringar och
strö över. Ställ kallt i ett dygn.
Att skåla i: Vodka

Ett lyckokast ...

Det senaste halvseklets alltmer ökande resande,
men även folkomflyttningar, har naturligtvis
medfört välkomna influenser vad gäller såväl
mat- som dryckeskultur. Sillens inledande
roll när man bjuder till traditionellt och
genuint gille i Norden har glädjande nog
dock aldrig ifrågasatts på allvar.
Sjuttiotalets patéhysteri här
tacksamt att förglömma vem kan tänka sig att dricka
snaps till morkullepaté med
portvinsspetsad cumberlandsås och
honungsglaserad pärllök - tanken
svindlar alltför lätt...

En bokstavskombination utöver det vanliga

Ända sedan 1500-talet hade dock sillen haft sin givna plats på de bord
som dukades till resande gästers särskilda fromma längs alltfler nordiska
landsvägar. En sed som så småningom spred sig till burgna och frisinnade hem.
När det var gille inbjöds männen och inga andra (fattas bara annat i denna

Skål och smaklig spis!
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GOD JUL

Du behöver:
1 kg sillfiléer som du drar skinnet av.
Varje filé blir nu två mindre.
RECEPT
Blanda en lag bestående av:
1 dl ättika (24%)
7 dl vatten
1/2 dl salt
Vispa så att allt löses upp.
Lägg de hela sillfiléerna i lagen och låt stå ett dygn på sval plats.
Efter ett dygn tar du upp filéerna och låter dessa rinna av.
Blanda samman följande:
2 hackade gula lökar
2 hackade rödlökar
1 msk citronpeppar
3 msk krossade kryddpepparkorn
2 msk krossade vitpepparkorn
2 smulade lagerblad
1 stor knippa hackad dill
Häll till sist i 5 dl socker och rör om snabbt
Varva nu sillfiléerna och kryddblandningen i en lämplig glasburk. Avsluta
med kryddblandningen.
OBS: Det ska inte tillsättas någon vätska i blandningen, den kommer att
vattna av sig och efter några dygn ligger filéerna i en lag. Var inte rädd
för att experimentera med kryddorna - du skapar en inläggning med din
personliga prägel.
Att skåla i: Vad annat än Skåne!

Lite information om Skånska Sillaacademien

Sedan finns det ju också traditionsbärare av rang som håller sillens
fena extra högt och aldrig sviktar i sin tro på den goda smakens
fortsatta existens. Sillen tillhör ju i denna torskbristens dagar i
högsta grad även framtiden. Mina välvilliga tankar går här i enskild
utsträckning till Academia Harengii Scaniensis eller i mer dagligt
tal Skånska Sillaacademien. En äktskånsk sextett (ett litet stim, en
sexa Skåne eller en sillsexa, om vill vara något mer vanvördig) i
sina allra bästa år, som startade sin hedervärda verksamhet1984. Att
de stannade vid sex medlemmar hade dock sina praktiska orsaker
enligt Academiens presilldent Carl Sonesson - "Fler fullvuxna karlar
får ju inte plats i ett kök!" Dess strävan formuleras bl a så här av
"Academiens otillständige sekreterare" Folke Frennhoff i "Boken
om sill": "Vi har under årens lopp studerat sillkultur både när och

fjärran, samlat sillrecept från hela världen och fördjupat oss i sillens
kulturhistoria. Vi drar ofta ut som ett slags sillens ambassadörer både
inom och utom landet, där vi bjuder på sillbord samt föreläser och
kåserar kring både sillen och dess olika tillbehör - även de flytande."
Man har följsamt organiserat sig enligt det gamla sättet att räkna
sill där ett kast är lika med fyra sillar. Det styrande rådet kallar sig
därför högst självklart för Överkastet!
Denna kära academie, med vilken vi så gärna sammanbor
och samverkar med på hamnplanen på Kivik den benådade
måndagseftermiddag som Piratenpriset utdelas, bjuder här
läsekretsen på det allra, allra bästa de kan åstadkomma i sillväg.
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Allas vår tomtemor, Jenny Nyström
Text Caj Söderberg

Jenny Nyströms enorma produktivitet sammanföll med att julfirandet
blev alltmer påverkat av borgerliga ideal. Firandet skulle ske i hemmet, med
klappar, pynt och gran, och det skulle vara barnvänligt. Nyströms motiv
kunde ses överallt, på pappersbonader, kort och jultidningar.

Källa: Populär historia Katarina Harrison Lindbergh

Som 19-åring antogs Jenny Nyström till Konstakademien i Stockholm och
utvecklade sitt konstnärskap i Paris. Men Jenny Nyström övergav en lovande
bana som målare och blev illustratör – berömd inte minst för att ha gett
jultomten ett ansikte.

Tomtar på julkort

Valand och Konstakademien

Under vistelsen i Paris tycks Jenny Nyström ha fått upp ögonen för den
uppblomstrande seden att skicka kort till bekanta vid jul och påsk. När hon
kom tillbaka till Sverige föreslog hon Bonniers att ge ut sådana kort, men fick
avslag. Men ett annat förlag, Axel Eliassons konstförlag i Stockholm, nappade
på idén och Nyström började göra kort med tomtar som passade till båda
högtiderna. Med tiden kom dock tomtarna alltmer att förpassas till julen.

Hennes talang för att måla och teckna upptäcktes tidigt, och uppmuntrades.
Hon fick lektioner på nyinrättade Göteborgs musei-ritskola år 1865, då
hon bara var 11 år gammal. Skolan kom så småningom att byta namn
till Konsthögskolan Valand och är numera en del av Göteborgs universitet.
Efter Göteborgsstudierna for Nyström vidare till Stockholm, och blev som
nittonåring antagen på Konstakademien, som Kungliga Akademien för de
fria konsterna vanligen kallades.

Även sonen Curt blev tomtemålare

Hon levde tills hon blev över nittio år, och hennes produktiva period spände
över flera decennier. Hennes betydelse för den svenska synen på tomten
kan svårligen överskattas. Även sonen Curt Nyström (född 1893) blev
tomtemålare. Som barn använde hans mamma honom och hans kompisar
som modeller.
Den mest kända avbildningen av Curt som barn finns emellertid inte
på en tidningsillustration eller på ett julkort utan på målningen ”Vi två”
från 1895, där mor och son framträder tillsammans i ljusa kläder mot en
grönskande bakgrund (se bilden).
I en bevarad radiointervju med Gösta Knutsson från 1941 sammanfattade
Nyström karriären och berättade att hon fortfarande målade tomtar, vilket
hon hoppades kunna fortsätta med så länge hon var frisk och kry. Hon dog
vid 92 års ålder i januari 1946.
Hennes bilder ingår i svensk kulturkanon och tomtefigurerna syns ännu
på julkort, bonader och pynt. På så vis har Nyström mer än kanske någon
annan svensk konstnär förtjänat att kallas folkkär.

Kända kolleger

Hon hade stora framgångar inom akademien och fick flera priser. På
hösten samma år medverkade hon i en utställning tillsammans med flera
andra opponenter, bland andra Carl Larsson, Nils Kreuger, Anders Zorn och
Bruno Liljefors.

Försörjde familjen på illustrationsjobb

Hon hade alltid försökt dryga ut kassan genom extraarbete, framförallt
illustrationsjobb för tidningar, till exempel Ny Illustrerad Tidning och
Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning. Hennes idoga jakt efter nya
uppdrag gjorde Jenny Nyström till ett känt namn och hennes arbete
uppskattades av såväl redaktörer som läsekrets. Det enda problemet var att
hon hade så många uppdrag att hon egentligen aldrig kunde vara ledig.
Det var emellertid tur att hon hade att göra. Maken Daniel kunde
nämligen aldrig bidra till familjens försörjning. Han var sjuklig, troligen
på grund av tuberkulos, och tog aldrig sin läkarexamen. Det var Jennys
arbete som höll paret ekonomiskt flytande, även om den konstintresserade
Daniel fungerade som stöd och hjälp, såg till att betalningar trillade in och
fungerade som samtalspartner när nya idéer skulle testas.
Baksidan av arbetsbördan var att Nyström inte hade mycket tid över för
större arbeten i olja. Nästan hela hennes produktion består av illustrationer
och enklare verk som passande för tidningar, bokomslag, julkort, påskkort och
bonader. Barn och djur var kära motiv. Och så var det förstås alla dessa tomtar...
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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.

Foto Bernth Johansson

Svensk Druid-Tidning

Swish: 123 1627 421 | BG: 5258-8134
Har du frågor kontakta Conny Karlsson, conny@tailspin.se,
mobil 070-886 73 86

I stället för julklappar
Stipendiefondens hyllningsadresser

Jenny Nyströms första tomtar

Det finns bl a adresser för att gratulera
broder på en högtidsdag eller till minne av avliden broder.

Hennes första kända tomtebilder
kom till redan under
Göteborgstiden. Hon var tonåring
när hon läste Viktor Rydbergs
saga ”Lille Viggs äventyr på
julafton”. Hon blev så inspirerad
att hon gjorde några teckningar
till den och skickade till
redaktionen.
Vidare fanns en svensk
gårdstomtetradition att ösa
ur. Rydbergs dikt handlar
om en tomte som vakar över
gården medan generationer
av ägare kommer och
går. Hennes tomtar hade
inspirerats av de folkliga
tomtar och husvättar som
enligt den svenska folktron
vakade över gårdarna.
Tomtarnas kläder var hämtade från våra svenska
folkdräkter, knäbyxor, kort jacka, röd toppluva osv.

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

På målningen »Vi två» från 1895 har Jenny Nyström porträtterat sig själv
och den då tvåårige Curt. Sonen fick agera modell till många av barnen i
hennes bilder.

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
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Till minnet av
Broder
Sven Svensson
har en penninggåva överlämnats till

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

vila i frid

under riksstorlogens
överinseende

druid-orden

druid-orden

bäste Broder
Sven Svensson

med anledning av vårt besök
har vi överlämnat ett bidrag till

Druid-ordens
stipendiefond

med anledning av din högtidsdag har

Logen Ad Astra

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

överlämnat en penninggåva till

druid-ordens
stipendiefond
våra varma gratulationer
på din högtidsdag

Logen Belenos
ää

skr

ää

skr

under riksstorlogens
överinseende

under riksstorlogens
överinseende
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Dan Bergeld

RSSkr uppgifter
Många gånger får jag frågan ”vad gör en
RSSkr”? svaret är, att det är många uppgifter som
man vanligtvis inte tänker på. Att sätta sig in i vår
digitala värld var en av dem. Arbetsuppgifterna
varierar med många kontakter med bröder från
norr till söder, vilket är trevligt och stimulerande.
När jag tillträdde var den första och stora
uppgiften att se till att den tryckta matrikeln blev
producerad. Ett arbete som tog sin lilla tid att få
färdigt. Den liksom vår arbetsordning är baserad
på våra matrikelkort som ligger på Stammen som
är vårt administrativa system. Det är därför av stor
vikt att uppgifterna är uppdaterade och korrekta,
detta skall Skr på de olika nivåerna se till. Att vi
vart 4:e år ger ut en tryckt matrikel är viktigt då
det finns bröder som inte är digitala, och inte har
tillgång till en dator. Varje år skall det dessutom
produceras en arbetsordning där samtliga
logernas mötesdagar och kontaktuppgifter till
ämbetsmännen och mycket annat.
På min lott ligger också ansvaret för vårt
kansli som idag sköts av en kanslist, Per-Arne
Meijgren, vilken är till en stor hjälp för mig och
alla inom orden. Dessutom är RSV Lars Grefmar
och RSBibl René Lindelöf på kansliet och hjälper
till var sin dag i veckan.
Två stora arbeten ligger framför oss, arbetet

Om Druid-Ordens
digitalisering
Få av våra bröder tänker på det men för att
genomföra vårt dagliga arbete i våra grundloger,
storloger, riksstorlogen och på vårt kansli så utgör
vårt IT-stöd ett mycket viktigt stöd som vi inte
skulle kunna klara oss utan. Den IT plattform
som utgör vårt dagliga stöd omfattar ett flertal
områden där Stammen utgör basen och dagens
digitala matrikel. Utöver Stammen har vi Ogma
för besökshantering i logerna, stöd för lagring av
flertalet viktiga dokument som är styrande för
vår verksamhet, samt mallar, logeinformation,
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Rapport från Ritualutskottet

med att ta fram en ny hemsida som baseras på
den Norska hemsidan, fgdo.no, den gruppen leds
av den förre RSSkr, Hävdatecknaren i ROÄ graden
Bertil Svensson som har ett antal bröder till hjälp.
Jag håller i framtagandet av en ny ”Stammen” till
hjälp har jag bl a MÄ i logen Wirdar Mats Höstbo
och ett ytterligare antal kunniga bröder, vår
tidplan är att programmet skall vara färdigt 2020,
en lång tid kan tyckas med det är ett komplext
arbete som skall tas fram. Druidorden i Norge är
involverad i båda projekten.
Jag är som RSSkr delaktig i Ritualutskottet
som har två möten per år, maj och november.
Ritualutskottet ansvarar för framtagning och
uppdatering av våra ritualer och Oc. Det arbete
som är trevligast att utföra är, teckenutdelning, då
man träffar bröder i de olika GL. Att t ex få träffa
en vital broder som har varit med i Orden i 50
år är en höjdpunkt i brödrasamvaron. Dagligen
ringer telefonen! En broder har en fråga som kan
gälla tolkningen av ett Oc. Men dessa samtal från
bröder över hela vårt land är verkligen givande.
När man sedan i sin ämbetsutövning besöker en
loge och får ett ansikte till någon man talat med i
telefon är verkligen trevligt. Att min mailkorg ibland
svämmar över får jag ta som ett tecken på att jag
har ett viktigt arbete för bröderna som skall utföras.

Ritualutskottets tredje möte genomfördes den 23 november i Malmö.
Samtliga ledamöter i Ritualutskottet deltog vid mötet.
Under mötet behandlades ett antal ärenden vad avser ritualer och
Ordenscirkulär. Frågan är då vad ett Oc är? Jo enligt Ordenslagen är det
följande:
§ 84 - Ordensledningen tillkännager i Ordenscirkulär tolkningar
av denna grundlag samt meddelar erforderliga arbetsordningar och
instruktioner.
Här kommer resultatet av mötet

Ritualer

”Ämbetsmannainstallation i Grundloge” – Ritualen reviderad och det
främsta skälet till revideringen är att försöka minska tiden dock utan att
minska på värdigheten i ritualen. Efter tryckning kommer den nya ritualen
att distribueras till Storlogerna. ROÄ/SÄÄ Per Larsen har lett arbetet och ett
stort tack för mycket väl genomfört arbete.
”Eldöverbringande utan SL-möte” – Då ett antal Storloger i norr
endast har ett storlogemöte per år och då under våren så tar det lång tid att
överbringa elden till Grundlogerna efter ett RM. Därför har denna ritual
produceras och den får vid behov beställas från ordenskansliet. Nästa gång
det är aktuellt är efter RM 2021.

Ordenscirkulär

Sedan förra mötet har följande publicerats på Stammen
Oc 144 – Närvarotecken
Oc 145 – Benämning av logemöten

Nytt Oc

intranät och vår hemsida. Det mesta av detta har
utvecklats och förvaltats av en broder, nämligen
Paul Ljungkvist som gjort en för Orden ovärderlig
och oförglömlig insats.
Som ni kanske noterat i de två senaste
numren av SDT har RSSkr Dan Bergeld sökt
efter bröder som är villiga att arbeta med nästa
generation av Stammen och dessa annonser har
burit frukt. Nu är vi ca tio bröder som har olika
erfarenheter från logearbete genom olika ämbeten
samt olika erfarenheter från näringslivet avseende
IT frågor. Tillsammans skall vi nu starta arbetet
med att först utarbeta en Digitalisering/IT-strategi
som skall utmynna i en överblick över vilka behov
vi har inom alla områden. Vi skall försöka få svar
på vilket sätt IT eller digitaliseringen skall stödja
Druid-Orden i framtiden, hur tar vi beslut och hur
skall vi styra och leda allt arbete vi har framför oss
och hur skall resultaten förvaltas och hanteras i
daglig drift?
Vi har delat upp vår verksamhet i olika
processer; kärnprocesser, styrande och stödjande
processer. Ordensledningen har det yttersta
ansvaret för våra processer och hur vi arbetar
i alla grund- och storloger och det naturliga
är också att ansvaret för processerna delas upp
mellan våra olika ämbetsmän i Riksstorlogen, till
den där det naturligt hör hemma. Arbetet med att
identifiera framtida behov för respektive process är
uppdelat mellan oss i arbetsgruppen och i början
av 2019 så skall vi träffas för att tillsammans
skapa en första bild av den framtida behovsbilden.
Under nästa vår skall vi på ett eller annat sätt
försöka få denna behovsbild verifierad av hela
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verksamheten och före vi går på semester också av
ordensledningen, dvs våra processägare.
Om ni har specifika önskemål, känner att vi
arbetar otidsenligt och ineffektivt så ta gärna
kontakt med undertecknad via mail eller telefon
så kan vi redan nu fånga in så mycket synpunkter
som möjligt från hela vår verksamhet.
När detta är gjort kan vi rita upp hur vårt
framtida IT-landskap skall se ut och starta arbetet
med att utveckla bit för bit, första biten blir
med största sannolikhet att ersätta Stammen,
vår medlemsmatrikel. Vår målsättning är att så
mycket som möjligt av arbetet skall ske på ideell
bas varför det kommer att ta lite tid så det gäller
att vi har tålamod.
Vårt arbete rapporteras direkt till
Ordensledningen samt till en mindre styrgrupp
bestående av RSSkr Dan Bergeld, RSMÄ Mikael
Stenman, RSSkm Ulf Högberg samt SÄÄ Ulf Liljegren
som får representera alla stor- och grundloger.
I kommande nummer av SDT skall vi försöka
rapportera status på vårt arbete så ni kan följa
våra framsteg.
Mats Höstbo, MÄ Logen Wirdar
mats.hostbo@mwhc.se

Kommande arbete i RU

Ett nytt Oc, 324, som avser ”Regalier och insignier” är godkänt och införs på
Stammen i närtid. Detta Oc beskriver vad en regalie och en insignie är och
vilka som bär dessa inom vår Orden.

Ritualen ”Ämbetsmannainstallation i SL” kommer att revideras. Även denna
gång är ROÄ/SÄÄ Per Larsen den som leder arbetet. Planen är att arbetet är
klart till vårens möte i RU.
På tur för revidering efter ovanstående ritual är ”Eubatritualen”

Reviderade Oc

Oc 112 – ”Avgivande av terminens lösen”. Reviderad i och med att alla som
befinner sig i Lunden när mötet startar numera inte behöver avge lösen.
Oc 126 – ”Placering vid middagar”. SOrg införd i placeringsordningen.
Oc 305 – ”Ersättningar”. Vissa ändringar.
Oc 306 – ”Ordensemblem och typsnitt”. Vissa ändringar.
Oc 322 – ”Adressuppgifter enligt PUL”. Ändringar i och med GDPR.

Ritualutskottet önskar alla Bröder
EN GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR!
Ulf Tengbrand
RSM/Ordf Ritualutskottet

Utgivningsplan för Svensk Druid-Tidning 2019
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SL Folkungalands höstmöte
hos logen Nerevs i Nyköping
Den 10 november höll SL Folkungaland sitt höstmöte i Nyköping. Då Logen
Nerevs samma dag höll sitt 50-årsjubileum flyttades alla aktiviter till
Pensionärernas Hus i centrala Nyköping. En Lund var iordningställd redan
på fredagen när storlogens ämbetsmän kom till Nyköping för träning. Den
fick först ritualenligt invigas för att därefter kunna tas i bruk. Alla möten
på lördagen gick av stapeln enligt program. Ett förargligt strömavbrott i
slutet på Kapitelritualen gjorde dock att logen fick avslutas i nästan totalt
mörker. SÄÄ hade påpassligt memorerat de sista stroferna innan SM släckte
ner, så allt gick väl. Under dagen förlänades 4 Bröder med OÄ-graden, 9
Bröder hedrades med R-graden och 4 Bröder kallades till K-graden. Talade
till nya OÄ gjorde OÄ Per Lindblad, Capella. Till de nya Ringbröderna talade
Hedersdruid ROÄ Sigurd Lövmo, Neptunus. De nya Kapitelbröderna fick ett
ord med på vägen av OÄ Torbjörn Widén, Pallas.
Då Logemötena var över övergick dagen till Nerevs 50-årskalas med
hyllningar, mingel och middag med underhållning och dans. (Mer om detta
i separat artikel.) Bröderna i Logen Nerevs hade lagt ned stort arbete på att
få allt trivsamt och välorganiserat. En jättefin Lund hade byggts. All tänkbar
service bistod Nerevs-bröderna välvilligt med. SL Folkungaland bringar sitt
stora tack till Logen Nerevs för ett fint arrangemang.
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Logen Nerevs jubileumsfest

Jan-Olof Thorsten Capella, Sebastian Bergström Triton, Dan Schelín
Capella, Thomas Watsfeldt Thesevs, Bo Quist Capella, Ralph Uhlín Nerevs,
Roland Nordahl Capella, Magnus Wiklund Pallas, Jan Basilius Capella

Honnörsbordet
Den 10 november stod logen Nerevs värd för SL-mötet i Folkungaland och
i samband med mötets avslutande började logen Nerevs 50-årsjubileum.
Logen invigdes den 5 oktober 1968 och broder Alf Hanslöf blev den förste ÄÄ.
Alf är logens stiftarbroder och fortfarande aktiv men i logen Belenos. Jubileet
besöktes av RSÄÄ Anders Eriksson och RSMÄ Mikael Stenman. 109 personer
deltog i festligheterna som inleddes med att den lokala underhållaren Lasse
Lindberg bjöd oss till bords.

till kvinnan och mannen på ett annorlunda sätt, de varvade talet som ett
samtal om mannen och kvinnan. Nerevs ÄÄ Per Hultberg höll jubileumstalet.
Maten och drycken serverades av logens bröder, med hjälp av elever från
Restaurangskolan i Nyköping. Efter måltiden och alla talen så började
dansen som avslutades frampå småtimmarna, då bröder med respektive drog
sig tillbaka för att drömma söta drömmar om Nerevs gästabud.
En överraskning under festligheterna var den att broder Weine Thollander

Mats Hafström Thesevs, Ingemar Ladekrans Triton, Ingvar Carlsson
Capella, Kristoffer Lundholm Capella

Magnus Werkander Triton, Bror-Göran Lundström Neptunus, Johan
Karlsson Thesevs, Orvar Finnström Neptunus

Logen Rigel gör studiebesök
Ett antal bröder från logen Rigel i Örnsköldsvik hade häromsistens
förmånen att vara på ett mycket givande och intressant studiebesök hos
Ö-viks Räddningstjänst.
Guidade av två kompetenta brandmän fick vi en komplett genomgång av
lokaliteterna och de material de har att tillgå samt när och hur man jobbar.
Man blir imponerad av vilket jobb dessa hjältar gör inte minst efter den
sommar vi nyss lagt bakom oss med alla skogsbränder.
Uppmanar därför gärna övriga bröder att kontakta er egen
räddningstjänst för ett besök då man får en helt annan insikt om hur arbetet
på fungerar och vilket jobb som läggs ner för att serva oss övriga i samhället.

Lasse Lindberg och tre bröder

annonserade sin och hans älskade Lillemor Berglunds förlovning. RSÄÄ Anders
Eriksson och RSMÄ Mikael Stenman turades om med att tacka logen Nerevs
och SL Folkungaland för en minnesvärd dag och afton. En trevlig fest i EFE.

Kvällen innehöll ett flertal happenings som Lindberg ansvarade för.
Nerevs ÄK sjöng ”Happy Birthday”, Bröderna Sven-Åke Strömberg, Patrik
Andersson samt Patrik Karlsson sjöng, ”min älskling, du är som en ros”,
med vägledning av Lindberg, paret Rolf och Christina Svensson höll talet

KF

ÄÄ Per Hultberg

vare till

bli månadsgi

Glöm inte Stipendiefonden
Bg 782-1911, märk
talongen: Stipendiefonden
Swish 123 1627 421
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SL-möte med Sydvästanland
hos Avalon i Älmhult
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En resa till Jylland och logen Camelot

Lördagen den 20 oktober ägde ännu ett möte i SL Sydvästanland rum i
Älmhult hos logen Avalon. 64 förväntansfulla bröder samlades under dagen
till möte i olika grader. Det gick inte att undgå att känna av den glädje som
man alltid få uppleva när bröder träffas. Bröderna mottogs av ett av Fu i
logen Avalon uppdukat kaffe och frukostbord.

10:00 började dagens möte i Old Ärk-graden.

SÄÄ Per Larsen hälsade bröderna välkomna till dagens SL-möte, ett särskilt
välkomnande fick RSM Ulf Tengbrand, samt representanterna storlogerna
Sydborgen, Östanland samt Ossian. Till reception i OÄ-graden hade broder
Jan-Åke Olsson kallats, då broder Jan-Åke insjuknat genomfördes mötet
utan någon reception. SÄÄ Per Larsen hade ändå en fulltecknad dagordning.
Mötet genomfördes i lugn takt och bröderna fick tid till samtal vid de olika
punkterna. Det största intresset hölls om vår välgörenhet och stipendiefonds
hittills sämre insamlingsresultat.

12:00 hade logen Avalonbröderna dukat upp till lunch.

ÄÄ Per Dackander hälsade alla varmt välkomna till Älmhult och till logen
Avalons druidgård som är under renovering. Nu kunde bröderna stilla sin
hunger och släcka sin törst. SÄÄ Per Larsen tackade ÄÄ Per Dackander som
åtagit sig värdskapet för detta SL-möte.

Under punkten ideellt kåserade broder Lars Pihl över Älmhults historia.
Älmhult kommer från "Älm" som kommer från trädet alm och hult betyder
skog. Älmhult har genom tiderna haft olika stavning, det har varit både
"alm", "elm" och "älm". Älmhult bestod ursprungligen av en bondgård
längs en gammal förbindelseled mellan Sverige och Danmark redan under
medeltiden. Under 1600-talet anlades ett gästgiveri i samband med att
vägen förbi gården byggdes ut till nord-sydlig riksväg. Byn växte och 1862
byggdes en järnvägsstation till södra stambanan som har fått stor betydelse
för Älmhults utveckling. Med järnvägens tillkomst blev Älmhult intressant
att etablera sig i för många företag och har fortfarande ett blomstrande
näringsliv, de större företagen är AB Gotthard Nilsson som blev Stena,Älmhults
Bruk AB och kronan på verket IKEA som etablerade sig här 1953. Älmhult
blev också ett nöjescentrum 60-talet med Stjärnborgen, Silverdalen och
Golden Hill. Broder Lars Pihls intressanta inslag, här förkortat, frambringade
applåder och SÄÄ Per Larsen tackade broder Lars för sitt inslag.

13:15 var det dags att kalla till Ringgradsmöte.

Till detta möte var 9 bröder kallade, från Wirdar bröderna Ulf-Peter
Strömberg, Fredrik Byrskog, Bernt Gudmundsson, från Stonehenge Anders
Johansson, Mats Emmerberg och Valentin Nilsson, från logen Avalon
Christer Lennartsson, Jörn Green-Hansen samt Jan Lindström. SSkm Kurt
Arne Nordström höll talet till ringbröderna där talet handlade om ringens
betydelse som symbol för trohet till orden. Broder Valentin Nilsson höll
de nya ringbrödernas tacktal där Valentin såg framemot fortsatt druidisk
vandring. SOrg Lars Oscarsson höll det ideella inslaget och dagen till ära
framfördes inslaget med trombon.

Efter en lång dag kallade nu Avalons Fu till brödramåltiden.

Bröderna lät sig väl smaka av den utsökta måltiden, där snapsvisor
framfördes från olika loger. RSM broder Ulf Tengbrand tackade logen Avalon
och dess Fu för en trevlig och välsmakande måltid.
Festligheterna avslutades med kaffe och avec för de som så önskade övriga
begav sig mot respektive hemort.
Vid pennan Dennis Byrskog

Möte i kapitelgraden kl 15:00

Till kapitelgradsmötet hade Storlogen Sydöstanland kallat 6 bröder: Från
Wirdar broder Hans Karlsson, från Stonehenge bröderna Mikael Nilsson
Sandqvist, Karl-Otto Johansson, Joacim Widell och Patrik Lindgren och från
logen Avalon broder Christian Lepsènyi.
Talet till kapitelbröderna hölls av SSkr Jan Isaksson bröderna gratulerades
till kanske ordens vackraste symbol den blå triangeln som påminner om att
kunskap är makt. Broder Mikael Nilsson Sandqvist tackade för en fin och
värdig reception som manade till fortsatt vandring
Parentation hölls över bröderna Karl-Axel Tiander Teutates, Leif Welin
Stonehenge och ROÄ Lennart Karlsson logen Triton. SOÄ Ove Alftin läste
sedvanliga stämningsfulla och tänkvärda texter och uppmanade bröderna
till att hedra de avlidna med en tyst stund.
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Onsdag den 7 november var dagen för ett antal druidbröder att beges sig
till vårt grannland Danmark och då närmare bestämt staden Vejle på
Jylland. I denna idylliska danska småstad är logen Camelot lokaliserad. De
druidbröder som bestämt sig för att med tåg överfara Öresund samt Stora
och lilla Bält var RSÄÄ Anders Eriksson, RSSkr Dan Bergeld, RSBibl Rene
Lindelöf, Ordenskanslist Per-Arne Meijgren samt Hävdatecknare Bertil
Svensson. Tanken på att besöka Druid-Orden på Jylland hade mognat fram
och skulle nu verkställas. Mötet som skulle besökas var inte ett vanligt
Eubatmöte då logekvällen också innefattade ett firande av ROÄ Jens Aage
Jensen som fyllde 60 år. Kvällen till ära hade broder Jens Aage bestämt sig för
att bjuda närvarande bröder på mat och dryck. Välkomnandet av oss bröder
i den svenska delegationen var varmt och broderligt. Vi blev trakterade
med goda traditionella danska drycker vid vår ankomst. Mötet blev väldigt
stämningsfullt och förgyllt med högtidstal av och till jubilaren. Det var
många besökande bröder från danska loger på Själland, Fyn och Jylland.
Även danska RSL var representerade.
Efter mötets avslutande tog vi plats vid festligt dukade bord och bjöds på

den danska läckerheten Knaperstekt danskt fläsk med potatis och persiljesås.
Allt i rikliga mått. Vi bestämde oss snabbt för att hålla igen en annan dag.
Lagom till kaffet överlämnades det gåvor till jubilaren med medföljande
vackra verbaliteter. Från oss svenska bröder fick broder Jens Aage en
bordsflagga med RSL logga samt en Ordensslips. Inga tillfällen är olämpliga
att göra affärer på så Ordenskanslist Per-Arne Meijgren sålde slipsar och visade
även upp gradregalier vilket våra danska bröder var intresserade att inhandla.
Det blev mycket sång under kvällen och vi fick ta del av den inofficiella
jylländska ”nationalsången” som var vacker men svårsjungen.
Förbrödringen var stor under kvällen och vi blev inbjudna att så fort
som möjligt besöka logen Camelots helt nya logehus som inviges den 23
november. Vi tackade för inbjudan och lovade återkomma.
En fantastisk kväll i logen Camelot var över och vi ser redan fram mot
kommande besök.
Anders Eriksson
RSÄÄ

Eubatmöte med utdelning av jubelveterantecken hos Wirdar
En varm och fridfull höstkväll den 24 oktober samlades 92
bröder till eubatmöte med utdelning av jubelveterantecken
till Wirdarbröderna Sven-Holger Johansson, Curt Sjöberg
och Ove Pålsson som har varit medlemmar i Wirdar
i 50 år. I förlogen kändes glädjen och värmen samt
förväntningarna inför kvällens möte med många bröder
från andra loger, med bland andra RSÄÄ Anders Eriksson.
Det ideella inslaget svarade organist Tobias Karlsson för som
spelade What a Wonderful World. Vid brödramåltiden bjöd
jubilarerna på vinet. Lv Roger Lydén hade med hjälp av Fu
lyckats bra med bordsplacering för så många bröder.
Talen efter förrätten var både intressanta och fyndiga. Talet till
teckenmottagarna höll RSÄÄ. Han inledde med att visa sin uppskattning över
att få komma till Småland och få strömming till förrätt vilket man annars
oftast får vid kusten. Att det skulle bli slottsstek till huvudrätt ansåg han vara
mer traditionsenligt för vårt landskap. Det är unikt med tre jubelveterantecken
till bröder från samma loge vid samma tillfälle menade RSÄÄ som tackade
bröderna för deras långa och trogna engagemang i vår orden.
Broder Sven-Holger Johansson tackade RSÄÄ och nämnde att jubilarerna
har varit med och firat logen Wirdars 50-årsjubileum och de ska också vara
med nu när det snart är dags att fylla 100 år. Broder Curt Sjöberg nämnde
att han genom åren sett upp till andra bröder vilka har påverkat hans
engagemang i logen. Att bröderna är i olika åldrar har broder Curt upplevt
positivt och utvecklande för logen. Ytterligare tal hölls av bröderna från de
gästande logerna Avalon, Ad Astra, Teutates, Merlin, Stonehenge, Neptunus,
Värend, och Ossian.
Sammanfattningsvis innehöll talen mycket beröm till bröderna för deras
arbete i Druid-Orden.

Stående f.v. SOÄ Ove Alftin, SÄÄ Per Larsen, RSV Lars Grefmar, RSÄÄ Anders
Eriksson och SMÄ Lars-Göran Andersson och sittande f.v. jubelveteranerna
Curt Sjöberg, Sven-Holger Johansson och Ove Pålsson

Talet till fosterlandet hölls av Mats Nilzon där han berörde vårt lands
många positiva sidor. ÄÄ Per Bergman talade också till jubelveteranerna och
framhöll deras vitalitet.
ÄÄ tackade också Johan Andersson för ljusstaken han skänkt till logen.
Drickom ur tog Ove Finnhult upp och sedan var det tid för efterloge med
kaffe med fortsatta diskussioner.
Bernt Gudmundsson
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SVENSKA
BIRGITTA-RIKSSTORLOGEN
Instiftad 23 oktober 1993
Resumé från Svenska Birgitta-Riksstorlogen över året som gått sedan
Riksstorämbetskollegiet installerades i oktober 2017 med logen Capella,
Karlskrona som värdloge.

Sedan Riksmötet i oktober 2017 har det genomförts fem
Riksstorämbetssystermöten. Detta hemma hos ämbetssystrarna i
Ulricehamn, Haverdal, Hässleholm, Åhus och Trelleborg.
Ett samarbetsmöte har hållits med Den Norske Birgitta-Riksstorlosje i
Varberg i maj månad med samtliga sex Riksstorämbetssystrar närvarande
från de båda Riksstorlogerna.
Under september månad installerades nya ämbetskollegier i två BirgittaStorloger. Södra Kronan installerades med logen Trinitas, Gladsaxe, Danmark
som värdloge och Norra Kronan med logen Danu, Boden som värdloge.
Ett samarbetsmöte har genomförts med de tre Birgitta-Storlogerna
Södra Kronan, Norra Kronan och Mellankronan i Umeå under oktober
månad. Två Storämbetssystrar från vardera Storloge och samtliga sex
Riksstorämbetssystrar var inbjudna att deltaga.
Slutligen genomfördes ett Högtidsmöte med reception i Gyllene KorsGraden i Trelleborg med logen Afrodite som värdloge under november
månad. Två systrar som innehaft ämbete i Birgitta-Storlogen Södra Kronan
mottog graden under en mycket vacker och stämningsfull ceremoni.
Svenska Birgitta-Riksstorlogen vill tacka alla värdloger som ställt upp vid
dessa högtidliga tillfällen! Tack framförs även till alla glada, positiva och
underbara Birgittasystrar som deltagit i dessa möten! Det är de som ger kraft
och vilja till att fortsätta arbetet i Riksstorlogen!

Stående från vänster: Hst L S Kass Eva Holm, Hst L V O S Bitte
Wallenius, Hst L S Sekr Mona Holmström, Hst L S Cer Lena Larsson
Sittande från vänster: Hst L O S Berit Andersson,
Hst Uppl S Gertrud Nordström

SBRSL 2018-11-12

Om välgörenhet i juletid
Caj Söderberg

Källa: Wikipedia /SvD/UNT
För 40 år sedan engagerade sig tusentals
svenskar i tomteprotester och köpbojkotter.
I ett decembersjaskigt Stockholm travade ett
demonstrationståg utanför citygatornas julskyltning.
Det var närmare tusen personer som protesterade
mot en allt mer kommersialiserad jul. Och plakaten
var många: Stoppa julterrorn - Mer gemenskap
mindre överflöd - Friställ tomten. Det var
skyltsöndag och drygt tre veckor kvar till julafton.
Alternativ jul började firas i Stockholm i
Sverige under revoltåret 1968, som en protest mot
kommersialiseringen av julen.

Lösa grupper protesterade och bestod av bland
annat av studenter och skolungdomar, politiska
aktivister, kristna radikaler, hembygdsföreningsfolk,
pensionärer, syföreningsdamer och hemlösa.
Ensamma och hemlösa bjöds in till Konstfack,
Kungliga Konsthögskolan samt ungdomsgården
Sunside, samt i Vällingby, Västertorp och Farsta.
Med åren har fenomenet avpolitiserats och
arrangerats på många andra håll i Sverige.
I Uppsala hålls på Uplands nation det klassiska
julfirande i år för fyrtionionde gången. Mycket
förberedelser krävs och man väntar sig över 2 000
14

besökare. På Uplands nation i Uppsala är julstöket
i full gång. Granen ska kläs, julklappar ska slås
in, potatis ska skalas i mängder och skinkorna ska
griljeras. För fyrtiotredje året i rad ska nationen stå
för Uppsalas alternativa julfirande för alla som av
någon anledning inte har någon att fira med eller
som inte vill fira hemma. Två dagar före julafton
börjar förberedelserna men redan i november börjar
de ansvariga leta sponsorer. – Det är jättemycket
att göra, mer än vad man tror. Men vi har många
duktiga volontärer som hjälper till, säger en av de
fyra huvudansvariga för årets festligheter.
Studentnationens julfirande har hållits varje
år sedan starten 1969 och är vid det här laget
välkänt i Uppsala. Förra året kom det sammanlagt
runt 2 500 personer för att fira sin jul på nationen
under julafton och juldagen och man räknar med
ungefär samma siffra i år. På själva julafton bjuds
det på julbord hela dagen. Man visar också Kalle
Anka klockan tre, spelar julmusik och delar ut
julklappar till barnen.
Och människorna som kommer är en
salig blandning av utbytesstudenter, hemlösa,
barnfamiljer och andra. Många återkommer
varje år och har det som sin jultradition att fira
på nationen. – Det bästa är den goda stämningen
och blandningen av människor. Det finns alla
åldrar, nationaliteter och ekonomiska klasser
representerade och ingen är dömande. Alla umgås
med alla, berättar en av årets ansvariga.

Svenska Riksstorlogen
önskar Danska och Norska Riksstorlogerna,
Svenska-Birgitta Riksstorlogen
samt alla druidbröder med familjer en

God jul & Gott Nytt År
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Från oss alla till Er alla
En God Jul och Ett Gott Nytt År
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Storlogen Birkeneland

Storlogen Vänerland

SÄÄ Urban Engström, SSkr Jan Gustafsson

SÄÄ Christer Pettersson, SSkr Johan Lagerström

SÄÄ Peter Sunnanek, SSkr Mikael Wirbrand

SÄÄ Niklas Larsson, SSkr Ingemar Hultman

SÄÄ Robin Grubbström, SSkr Fredrik Lindberg

SÄÄ Alf Stenson, SSkr Anders Regnell

Logen Arcturus
ÄÄ Lars Jonsson, Skr Kenneth Pavval

Logen Arosia
ÄÄ Ulf Strömbäck, Skr Thorn Andersen

Logen Merlin
ÄÄ Anders Welltén, Skr Carl Snaar

Logen Neptunus
ÄÄ Peter Lövmo, Skr Göran Öfverström

Logen Orion
ÄÄ Per-Erik Johansson, Skr Hans Lindberg

Logen Cynthus
ÄÄ Bengt Olsson, Skr Lars-Inge Ohlsson

Logen Morvin
ÄÄ Christoffer Hedgren, Skr Hans Åkerström

Logen Beltain
ÄÄ Erik Mattsson, Skr Anders Lindén

Logen Ossian
ÄÄ Andrej Krugly, Skr Jim Magnusson

Logen Triton
ÄÄ Magnus Wärnelius, Skr Roland Almén

Logen Rigel
ÄÄ Kjell Fjellström, Skr Gunnar Ålstig

Logen Aquila
ÄÄ Bo Lundberg, Skr Ronny Lundberg

Logen Merkur
ÄÄ Kent Lundqvist, Skr Stefan Wiklund

Logen Belenos
ÄÄ Daniel Bergström, Skr Jan Lagerslöf

Logen Värend
ÄÄ Jan-Olof Hagelberg, Skr Joacim Starck

Logen Nerevs
ÄÄ Per Hultberg, Skr Magnus Råd

Logen Circius
ÄÄ Fredrik Lundqvist, Skr Håkan Carlström

Logen Camulus
ÄÄ Jan-Olof Svärd, Skr Staffan Lindholm

Logen Minera Ferrorum
ÄÄ Per-Erik Jönsson, Skr Esa Norojärvi

Logen Dair
ÄÄ Hans Ottosson, Skr Bo Danielsen

Logen Allbota
ÄÄ Pontus Danielsson, Skr Lasse Engström

Logen Thesevs
ÄÄ Mikael P Johansson, Skr Claes Grönlund

Logen Eos
ÄÄ Bertil Forsfjäll, Skr Hans-Göran Trammer

Logen Taliesin
ÄÄ Kennet Johansson, Skr Alexander Fäldt

Logen Nennius
ÄÄ Per-Olof Persson, Skr Ove Jansson

Logen Doru
ÄÄ Mats Nordström, Skr Håkan Bergström

Logen Pallas
ÄÄ Torbjörn Widén, Skr Johan Tegnér

Logen Excalibur
ÄÄ Christian Aronsson, Skr Börje Klasson

Logen Polaris
ÄÄ Anders Salomonsson,
Skr Tobias Stensson Närvä

Logen Guta
ÄÄ Rolf Enström, Skr Johan Olsson

Logen Nerthus
ÄÄ Rolf Mellén, Skr Hans Dahlström

Logen Altair
ÄÄ Magnus Lindström, Skr Patrik Pettersson

Logen Taranis
ÄÄ Per Björkman, Skr Jan Erik Gustavsson

Logen Henry Hurle
ÄÄ Peter Nilsson, Skr Lars-Göran Thelin
Logen Idris
ÄÄ Conny Karlsson, Skr Bengt Degerman
Logen Kronos
ÄÄ Olli Myöhänen, Skr Ingmar Stuns

Storlogen Boreland

Logen Samain
ÄÄ Ingemar Backman, Skr Per Nilsson

Logen Argo
ÄÄ Hans Engevi, Skr Per-Erik Rapp
Logen Venus
ÄÄ Michael Berglund,
Skr Ingvar Magnusson

Logen Stella Polaris
ÄÄ Krister Hansson, Skr Peter Johnsson

Storlogen Sydvästanland

Logen Amici
ÄÄ André Angantyr, Skr Arvo Jääskeläinen

SÄÄ Per Larsen, SSkr Jan Isaksson
SÄÄ Lars Kjellgren, SSkr Stefan Gauffin

SÄÄ Thomas Servin, SSkr Leif Hansson

Storlogen Sydborgen

Logen Wirdar
ÄÄ Per Bergman, Skr Peråke Wiberg

Logen Fingal
ÄÄ Christer Lindblad, Skr Thomas Andersson

Logen Temenos
ÄÄ Urban Sigfridsson, Skr Håkan Olpers

Logen Ad Astra
ÄÄ Jan Kluge, Skr Glenn Jorde

Logen Stonehenge
ÄÄ Anders Johansson, Skr Peter Wendéll

Logen Nemeton
ÄÄ jan Frykman, Skr Christian Langås

Logen Grannos
ÄÄ Eddie Schef, Skr Anders Magnusson

Logen Mimer
ÄÄ Karsten Klinteberg, Skr Roberth Andersson

Logen Teutates
ÄÄ Lars Ahl, Skr Magnus Lundberg

SÄÄ Mats Rosenbielke, SSkr Lasse Nilsson

Storlogen Västanland

Logen Selene
ÄÄ Håkan Ohlsson, Skr Jan Lagerwall

Logen Ogmion
ÄÄ Stellan Stark, Skr Greger Boström

Logen Vasa
ÄÄ Peter Johannisson, Skr Elov Blom

Logen Avalon
ÄÄ Per Dackander, Skr Björn Götesson

Logen Sefir
ÄÄ Per Erik Korström, Skr Magnus Tobiasson

Logen Halör
ÄÄ Håkan Boström, Skr Roland Ripmark

Logen Borvo
ÄÄ Bengt Tiger, Skr Krister Jansson

Logen Wales
ÄÄ Carsten Moll, Skr Kim Ericsson

Logen Belisama
ÄÄ Håkan Ekman, Skr Lars-Olof Tjörnvik

Logen Cernunnos
ÄÄ Michael Landelius, Skr Håkan Thernström

Logen Alir
ÄÄ Sven-Erik Lindestam, Skr Andreas Olsson

Logen Hesperus
ÄÄ Jan-Eskil Jönsson, Skr Clark Olsson

Logen Polstjärnan
ÄÄ Arnold Sundström, Skr Sune Bylund

Logen Karlavagnen
ÄÄ Johan Broman, Skr Henrik Sjö

SÄÄ Ulf Liljegren, SSkr Hans Hellman

Logen Capella
ÄÄ Per-Johan Gustafsson, Skr Nils-Inge Franzén

Logen Carnac
ÄÄ Sten keve, Skr Roger Norlen

SÄÄ Rolf Jonsson, SSkr Örjan Berglund

Logen Derva
ÄÄ Leif Nilsson, Skr Hans Wessén

Storlogen Sunnanland

Storlogen Järnbäraland

Logen Iris
ÄÄ Kristoffer Funseth, Skr Sven Askengren
Logen Lir
ÄÄ Dag Eliasson, Skr Christer Torstensson
Logen Manannán
ÄÄ Jan-Inge Johansson, Skr Lars Tilson
16
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Svenska
Birgitta-Riksstorlogen
önskar alla bröder i Svenska Druid-Orden med familjer

God Jul & Gott Nytt År

iFSG
Berit Andersson
Mona Holmström
Hst L O S
Hst L S Sekr

IGLD

SGLD

Ordens
Stipendiefond

Fraternal Greetings to you all

May you enjoy the Festive Season
whith Family and Friends
A Merry Christmas and a prosperous New Year to
one and all, in the Benevolent Bonds of Druidism.
Br. Kay Hagby, GP IGLD • Br. Dag Wikman, P SGLD

Tack alla våra annonsörer,
skribenter och fotografer
för ett gott och givande
samarbete under 2018

tackar bröderna för den stora
generositeten som visats under året

Svensk
Druid-Tidning

önskar
God Jul & Gott Nytt År
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Björn Härner Bardalandsmästare i golf 2018
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SYNS VI INTE
FINNS VI INTE
Flaggstångsflagga

Golfansvarig i logen Beltain välkomnar årets deltagare i Bardalands mästerskapet.
Årets golfmästerskap i Bardaland avgjordes på
Öregrunds GK den första september med logen
Beltain som värd.
Vädret var perfekt, lagom varmt och
nästan inget vind mötte de 30-tal deltagarna
som välkomnades av Beltainbrodern Stefan
Gullbrandsson. Stefan hade tidigare på morgonen
ringt till radions ”ring så spelar vi” och klarat
frågan samtidigt som han passade på att göra
reklam för Svenska Druid-Orden. Bra jobbat
Golfspelarna tyckte att de mottogs väl under
hela dagen med bra service från Beltainbröderna
som inte själva spelade. Macka och kaffe innan
start och efter väl förrättat värv, avslutades dagen
med middag.

Banan fick också gott betyg trots att den torra
och varma sommaren inte gjort det lätt för
banarbetarna att hålla den i trim.
Smolket i bägaren för gästspelarna var väl i så
fall att Beltainbröderna med systrar var ofina nog
att vinna det mesta.
Bland damerna segrade Inga Landberg Beltain
(net 74) före Astrid Bergfors Idris (net 75) och
trea blev Christina Metzén Tollin Beltain (net 76).
Nästan lika jämnt blev det i herrklassen
när Beltains Björn Härner (n 71) vann
före Ulf Handstedt Arosia (n 72) och Johan
Lundberg Idris (n 76). Därmed är broder Björn
Bardalandsmästare för året. Scratchmästare blev
broder Johan Lundberg

Stefan Gullbrandsson var på ett strålande
humör när han mottog på Öregrunds GK
efter att han gjort reklam för Svenska DruidOrden i Sveriges radio där han klarade
frågan i programmet ”ring så spelar vi”
Även lagtävlingen vanns av arrangörslogen
med spelarna Björn Härner, PA Norell och Göran
Tollin. På andra plats Samain och tredje lag Idris.
- Vi kan vara nöjda med vårt arangemang
säger tävlingsledaren Ulf Jonsson.
- Alla tycktes nöjda och jag hörde bara lovord
från deltagarna. De servande bröderna gjorde
också ett bra jobb under dagen.
Text Börje Eriksson. Bilder Sonny Andersson

Skjortknappar

Fasadflagga
Faddertecken

Manschettknappar

Närvarotecken
för 100 - 1200 möten

Slipshållare
Druidstjärnan
Sidenslipsar grå, svart

Frackfluga
Livrem

Sidennäsduk grå eller blå
Jeanslivrem

Björn Härner i samspråk med RSM Ulf
Tengbrand, Björn blev årets mästare i
Bardaland

Bland damerna segrade hemmaspelerskan
Inga Landberg

Glöm inte Stipendiefonden
Bg 782-1911, märk talongen: Stipendiefonden
Swish 123 1627 421
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Det gäller att hålla tunga rätt i mun när
man puttar, tävlingsansvarig Ulf Jonsson
hade för mycket att tänka på under dagen
och fick nöja sig med en 13:e plats

Keps

Allt finns hos
Din Skm!

Druidväska
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LANDET RUNT
I efterlogen efter Ad Astrasången serverades Svartsoppa för de som vill
äta enligt traditionen och hummersoppa för övriga. Fu bjöd på Norsk
Linieakvavit till brödernas glädje. Därefter kom de läckra faten med
vällagade gäss och traditionella tillbehör. Vin serverades till huvudrätten.
Skånsk äppelkaka med vaniljsås serverades som brukligt till efterrätt och
efter kaffet och avecen fick vi lyssna på stämningsfull musik av bröderna
Kjell Olsson och Milos Kalla. En härlig kväll i E F E.

1 Logen Ad Astra, Malmö
Bardgradgivning 30 oktober

Våra fem grundloger i Sydborgen samarbetar sedan en tid med
bardgradgivningen. Den här kvällen hade 12 eubater från logerna Ad Astra,
Mimer, Vasa och Hesperus infunnit sig för att bli välkomnade i bardgraden.
Utöver nämnda loger var tre bröder från logen Camulus i Skövde närvarande
eftersom Camulusbrodern Tomas Monsén är fadder till Ad Astras Christer
Johansson. Totalt var vi därmed 62 bröder samlade för att bevittna den
högtidliga gradgivningen. Det märktes att ämbetsmännen övat för
receptionen flöt fint.

Text och bild Jan Kluge

Nr 8 december 2018

Svensk Druid-Tidning
Eubatgradgivning 15 november

Efter ett mycket högtidligt och stämningsfullt möte i Lunden samlades
en liten tapper skara på drygt 15-tal bröder i förrummet för att gratulera
nyvordne broder Anders Lyddby.
Detta gjordes sedan traditionsenligt med ”bubbel på uteterrassen efter en
väl genom-förd sabrering av Lv Anders Grahn. Även recipienden fick pröva
denna svåra konst och gjorde det med bravur.
Vid festmåltiden serverades laxsmörgås, fläskfilé och chokladkaka. Mycket
välsma-kande. Broder M Patrick di Gregorio höll i taktpinnen för middagen

7 Logen Vasa, Malmö
Gåsmiddag med damer 1 november

Efter ett fint och avkopplande möte i Lunden med gäster från logerna Fingal,
Amici och Hesperus, samlades bröderna återigen i förrummet för en stunds
mingel, innan Lv Anders Grahn öppnade porten till matsalen och önskade
gäster och bröder in till aftonens gåsmiddag med damer.
När alla hade intagit sina platser informerade Lv om den för oss
skåningar så efterlängtade gåsen. Före huvudrätten kommer det
traditionsenligt att serveras antingen svartsoppa eller sparrissoppa.
Den kulinariska måltiden kommer naturligtvis att avslutas med skånsk
äpplekaka med vaniljsås.
ÄÄ Peter Johannisson hälsade alla gäster och bröder välkomna till bords
och utbringade den första skålen genom att sjunga en snapsvisa som alla
snart kunde sjunga med.

Lv Anders Grahn sabrerar en flaska "bubbel"

på ett föredömligt sätt.
ÄÄ Peter Johannisson önskade recipienden och övriga bröder välkomna
till bords och tjOÄ Stein Karlsen höll det sedvanliga Talet till Fosterlandet.
MÄ André Ilvemark höll talet till logen och strax därefter höll ÄÄ talet till
recipienden. Den senares tacktal hölls av broder Anders Lyddby, som bl a
nämnde att han redan i sin barndom hade minnen av Druid-Orden. Hans
fader var redan då broder i logen Nemeton.
Spontana tal hölls vidare av Lv om brödrakärleken, Skr om att den stora
kunskap om druidismen som äldre bröder har, är till gagn för yngre bröder
och Yv Jesper Månsson berättade om att det var naturligt för honom att vara
broder i logen Vasa, eftersom både hans svärfar och svärfars far hade varit
det tidigare under sin levnad.
Som avslutning på en mycket väl genomförd högtidsloge tilldelades
broder Anders Lyddby ett s k recipiendpaket av ÄÄ innehållande diverse
information om Druid-Orden samt namnskyltar, ordenslag och Ogmakort.
En eloge till Ordenskansliet och ROÄ Per-Arne Meijgren, som trots sent
inkommen order från Skr, ändå ordnade leveransen av recipiendpaketet till
vårt högtidsmöte. En blomma utdelades till recipienden samt till Ark.

De nya Bardbröderna är från logen Ad Astra Anders Lindvall, Christer
Johansson, Erik Lundmark, Lars Meurling, Mats Andersson, Patrik Linell,
Peter Jönsson, från logen Mimer Hans Berglund, Lars-Arne Olsson, Stefan
Olsson, från logen Hesperus Peter Lund och från logen Vasa Caj Lindskoug.

2 Logen Stella Polaris, Trelleborg

Efter stunden i Lunden väntade brödramåltiden med toast skagen och
boeuf bourguignon, ÄÄ Jan Kluge välkomnade alla till bords. Att vi nu
återigen kan ha bardgradgivning menade broder Jan var malmölogernas
samarbetes förtjänst.
Undertecknad hade förmånen att få hålla talet till fosterlandet och
funderade därvid på om vi i Sverige har skäl att klaga på materiella
ting eller om det är något annat som gör att man oftare hör negativa
omdömen i stället för positiva. Vi druider har en moralisk kompass i Merlins
lärdomar och dessa är något som vi bör tänka på även i vår vardag. Efter
nationalsången sjöng Rune Rosell ”Sverige”.
Hesperus ÄÄ Jan-Eskil Jönsson talade till våra nya barder och gav tankar
inför den fortsatta vandringen. Patrik Linell höll svarstalet och tackade
särskilt de inblandade. Vi som dröjde oss kvar fick därefter lyssna på mera
musik från vår eminenta duo Kjell och Milos.

Druidstämma 1 november

När höstmörkret lägrar sig är det dags att avhandla viktiga frågor på
dagens Druidstämma. I efterlogen har Fu lyckats med en liten tjuvstart
av Mårtensafton vilken annars som bekant infaller den 10 november. En
trerätters gåsamiddag med alla tillbehör och till en kostnad som bara Stella
Polaris Fu kan frambringa.
Mätta och nöjda blev det dags för
ett intressant föredrag av föreningen
Föräldrar mot Narkotika från Trelleborg.
Ett samtidigt både intressant och
gripande föredrag av två medlemmar
och föräldrar där ena föräldern också
mist sitt barn av en överdos.
Det är till FMN man ska vända sig
om föräldrar misstänker att deras
barn testat dessa fruktansvärda
droger. De gör drogtester.
Dessa viktiga och behjärtansvärda
insatser ville bröderna uppmuntra
genom att överräcka en
insamlingscheck på 4 342 kronor.

Text Sven Lamme, foto Björn Torstensen

Druidstämma och Eubatmöte
med Gåsamiddag 13 november

Vi inledde denna kväll med en Druidstämma, där broder Ken Foldschak
formellt valdes och därefter invigdes av tjOÄ Sten-Åke Ljung till logens nye
Ark. Totalt 59 bröder, varav 53 egna (67%) och sex gästande bröder från
logerna Gral/DK, Nennius/Boden och Stella Polaris/Trelleborg infann sig
denna kväll i Lunden för att ha ett, ”för omväxlingens skull”, normalt
Eubatmöte och för att därefter avnjuta Ad Astras traditionella Gåsamiddag.
Vid Eubatmötet delades insignie ut till vår nyvalde Ark och till broder Börje
Wihlborg som Org. Organsitens insignie har varit spårlöst borta i många
år, varför logen beslutat om att införskaffa en ny. Månadsgivarmärken till
stipendiefonden delades ut till bröderna Lars Bäckström och Jan Kluge.

Text Ingemar Granelli, bild Krister Hansson
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Skr Elov Blom sjöng den för alla bekanta Cykelvisan av Povel Ramel och
den efterföljdes av de lika välbekanta visorna om Måsen och Vikingen. Att
gäster och bröder trivdes rådde inget tvivel om. Inte minst kunde det höras
av de livliga samtalen vid borden.
Efter avslutad måltid bjöd broder Dan Neuhaus och Primetimebandet på
mycket god underhållning med bl a välkända skånska visor som ”En liten
gåsapåg från Skåne” samt ”California Blue”, som sjöngs nästan lika bra som
originalet med Roy Orbison. Alla tackade med varma applåder.
ÄÄ tackade därefter musikerna för den fina underhållningen och
serveringspersonalen för den goda måltiden genom att överräcka en blomma
till envar. Gäster och bröder visade sitt gillande med varma applåder.
Snart serverades kaffe och dessförinnan hade alla försett sig med
lämplig avec från baren. Därefter äskade Lv tystnad och gav ordet till Skr
som traditionsenligt (för tredje året i rad) skulle hålla talet till Kvinnan.
Det innehöll både en kort resumé från förra årets tal samt senaste nytt om
#Metoo-rörelsen.
Skm Håkan Persson svarade för aftonens lotterier med priser i form
av välsmakande drycker, chokladaskar och blommor, som vissa av de
närvarande hade turen att vinna.
Vid 23-tiden var det dags att bryta upp efter en mycket trevlig afton i som
vanligt god Vasa-anda.

TjOä Stein Karlsen, recipienden Anders Lyddby och ÄÄ Peter Jo-hannisson

Framåt midnatt var det dags för bröder att bryta upp och bege sig hemåt i
den ljumma novembernatten efter en mycket fin högtidsloge med reception.
Vid pennan Elov Blom, foto Caj Lindskoug

23

Svensk Druid-Tidning

Nr 8 december 2018
efter önskemål från en av recipienderna lyssna till ”Rivers flows in you”
med pianisten Yiruma. Därefter var det dags för tre representanter från
SL Östanland att träda in i Lunden. De hade kommit för att dela ut logens
veteran- tecken för 25 års medlemskap till broder Hans Sverlinger. Han fick
mottaga denna utmärkelse vid en mycket fin ceremoni.
I efterlogen hade Fu med logevärd Ulf Gustavsson i spetsen ordnat med
en 70-talsinspirerad meny. Tal till Fosterlandet hölls av broder Robert
Sandell och pratade om historien kring vår nationalsång. ÄÄ höll tal till
recipienderna där han talade om att det är mycket första gången och att
flitiga besök i logen är viktigt. Broder Mattias Hagman kände sig hedrad i
sitt tacktal och gav oss citatet ”Tacksamhet är hjärtats minne”. Broder Rolf
Mattsson, fadder till kvällens veteran, talade om att 25 år är en lång tid,
men tiden går fort när man trivs och har trevligt. Kvällens nyblivne veteran
tackade för en fin ceremoni och tackade även sin fadder.

8 Logen Wirdar, Ljungby
Druidstämma och eubatmöte 7 november

Efter att under druidstämman ha avhandlat vissa ekonomiska rapporter och
andra aktuella frågor från senaste ÄK-mötet fortsatte kvällen med ordinarie
eubatmöte där bland annat logens arkivarie, med andra ord, undertecknad
blev behängd med en nyinstiftad regalier. Förutom denna yttre symbol
klargjordes av tjOÄ nya arbetsuppgifter som tillkommer arkivarieämbetet.
Kvällens ideella inslag, De
Tillförlitliga, en rubrik som vållat
visst huvudbry, visade sig vara en
presentation av Ljungby Motorklubbs
bildande på 1930-talet. Presentationen
byggde på äldre super-8 och 16-filmer
som digitaliserats i ett samarbete
mellan bröderna Curt Sjöberg och
Mårten Sandin. Man fick följa med på
en historisk utflykt från själva bildandet
över klubbens storhetstid med tävlingar
som lockade flera tusen åskådare
Rolf Larsson t.v. och Curt Ekman,
till klubbens upplösning. Tävlingar
två av kvällens jubilarer
med deltagare från hela Sverige och
flera namnkunniga sådana som Varg-Olle Nygren med flera fanns med i
bildmaterialet. Det var speedwaytävlingar, stockcar race, isracing bland
annat. Mycket av innehållet väckte bland äldre bröder igenkännandets
glädje då flera bevittnat dessa evenemang och filmerna lockade dessutom
till många skratt. Ljungby Motorklubb ägnade sig inte bara åt tävlingar utan
bedrev även en viss social verksamhet då man bland annat ordnade utflykter
för barn, handikappade och äldre. Bröderna Curt och Mårten fick motta
välförtjänta applåder för en mycket intressant presentation, varefter vi satte
oss till bords för traditionell brödramåltid.
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Kvällen gick sedan i framtidens tecken, med druidstämma för att
fastställa budget för 2019. Ämbetsmannakåren presenterade ett preliminärt
resultat för 2018 och siade in i framtiden för 2019. Stämman kunde
fastställa budgeten för 2019 utan några större frågetecken, vilket möjliggör
Morvins fortsatta satsning för att stärka sin numerär. Brödramåltiden intogs
efter avslutad ritual, denna kväll bestående av havets goda, med SoS till
förrätt och ugnsbakad lax till varmrätt. Undertecknad är ingen fiskälskare
men detta satt precis på rätt ställe inför kvällens ideella inslag.
Man blir smart av fisk, har mor alltid sagt, och till kvällens fortbildande
föredragshållare hade vi äran att välkomna Eva Ajnered som är MR-ansvarig
i region Norrbotten, vilket passade mycket bra. Föredragen brukar vi vilja
hålla på ungefär 20 minuter, men bröderna var extra nyfikna denna kväll
så Eva fick svara på massvis av frågor innan vi kunde runda av drygt 50
minuter efter start. Kvällen avslutades med broderliga diskussioner i baren
innan vi skiljdes åt.

21 Logen Wales, Malmö
Eubatmöte fredagen den 26 oktober

Det var ett glatt gäng bröder som samlades i vårt vackra hus i Malmö denna
fredag kväll. Redan i förlogen var stämningen på topp. Strukna skjortor,
knutna flugor och polerade ordnar prydde bröderna.
Ikväll skulle mycket hända. Logen Wales fick ta emot två nya bröder.
Mikael Blomstrand och Bengt Andersson gick igenom en respektfull och
högtidlig reception i Lunden. Dessutom utdelades veterantecken till OÄ Ulf
Nordblad. Och allt detta på Logen Wales årsdag.
I efterlogen serverades en god middag och talen avlöste varandra.
Kvällens första tal var Talet till fosterlandet som framfördes av MÄ Peter
Jinert. ÄÄ Carsten Moll följde sedan upp med talet till recipienderna.
Mycket sorl och hög ljudnivå visar på den trevliga stämning som infanns
sig. TjOÄ höll sedan tal för Logen Wales som firade 68 år. Vår nya broder Bengt
Andersson tog till orda och framförde kvällens tacktal från recipienderna.
ÄÄ Carsten Moll reste sig och alla fick lyssna på hans fina tal till broder
Ulf Nordblad som mottog veterantecken för alla de år han varit en mycket
trogen och flitig broder. Vi fick alla höra vilket stort tillskott han har varit i
vår Loge och i Druid-Orden.
Broder Ulf passade på att tacka för talet riktat till honom och den
broderlighet och omtanke Logen visat honom genom åren.
SÄÄ Thomas Servin avslutade sedan kvällens sittning med att framföra ett
uppskattat tack för den goda maten och servicen vi har fått under kvällen.

Vid tangentbordet, ÄÄ Christoffer Hedgren

18 Logen Cynthus, Ulricehamn
Eubatmöte 25 oktober

Mattias Hagman, Hans Sverlinger, Filip Persson och Daniel Lindgren. Stående
ÄÄ Anders Welltén

ÄÄ delade därefter ut märket för 100 möten till Broder Ulf Gustavsson.
MÄ Kenneth Nestlén tackade för maten och berömde Lv och Fu för en härlig
brödramåltid.
När M Johan Snaar brutit taffeln fortsatte samvaron i den nyvunna
Merlinandan en bra stund in på kvällen.
Innan det var dags att gå hem hann vi också med insamling till
stipendiefonden och lotteridragningen.
Text KEA, foto Morgan Svensson

49 bröder var samlade i lunden efter ett högtidligt inträdande för att fira logen
Cynthus stiftelsedag. Logen har nu uppnått den respektfulla åldern av 72 år.
Skrivaren läste upp delar av protokollet som fördes vid logens invigning där det
bl.a framgick att det var besökare från när och fjärran, den mest långväga gästen
som besökte Ulricehamn kom ända från huvudstaden i vårt grannland Danmark.
MÄ Anders Neuman läste en mycket intressant historia om logens tillkomst
och utveckling från vår förste ÄÄ Anton Borg till nuvarande Bengt Olsson.
Vänerlands SÄÄ Alf Stensson gratulerade Cynthus till sina 72 år, logen
Exacaliburs tjOÄ Lars Forsman och Taliesins MÄ Lennart Magnusson framförde
också gratulationer och överlämnade en penninggåva till stipendiefonden.
ÄÄ beklädde broder Jim Elbemo med exregalie för hans tid som Yv. TjOÄ
Morgan Evaldsson delade ut insignie till logens arkivarie Patrik Karlsson.
Musicerare Daniel Good hade fått inspiration till kvällens ideella inslag
av stiftelsedagen då han kommit att tänka på gruppen stiftelsen och
dess sångare Robert Pettersson som tillika är sångare i gruppen Tackida.
Broder Daniel (som också är en musikgrupp) spelade Curly Sue framförd
av Tackida. All heder åt ämbetsmannakåren som var väl förberedda och
genomförde kvällens högtidsmöte mycket värdigt och stilfullt.
I efterlogen hälsade Lv Pär Ericson bröderna välkomna till bords men

Kim Ericsson

23 Logen Henry Hurle, Köping
Eubatmöte 3 november

Logen Henry Hurle hade sitt andra möte för denna vecka och det var ett
sedvanligt värdigt och lugnt möte, men efterlogen var lite annorlunda.
När bröderna kom ut från Lunden hade undertecknad dukat upp för
whiskyprovning innan sedvanlig middag. Damerna samt ett antal
presumtiva bröder med gäster var på plats, inalles var vi 47 stycken.

14 Logen Morvin, Luleå
Druidstämma med budget 16 november

Logen Morvin hade en dag fylld med druidiska plikter denna fredag. Dagen
började med att 14 bröder samlades i Ljusets Kapell för att ta ett sista avsked
av vår framlidne broder Hans Blomberg, en aktad druid med över 250 möten
och flera perioder som ämbetsman hos oss i Luleå. Broder Hans familj
uppskattade vår närvaro och vi är tillika mycket glada att vi fick ta ett sista
farväl i druidisk anda.

Hans Blomberg, Anders Forserud och Mårten Sandin

Kvällen till ära blev vi bjudna på vin till maten av inte mindre än fem
75-årsjubilarer, nämligen bröderna Rolf Larsson, Curt Ekman, Anders
Forserud, Mårten Sandin och Hans Blomberg. En som vanligt trevlig afton
avslutades sedvanligt en trappa ner med kaffe och fortsatta diskussioner.
Thommy Kjellsson

9 Logen Merlin, Karlskrona

Kvällens arbetsutskott mottager applåder för sin fina service

Eubatmöte med reception 17 november

innan förrätten kunde intagas hade MÄ uppdraget att gratulera broder
Martin Ekman som uppnått nästan vuxen ålder, 40 år. De sedvanliga talen
hölls och broder Lennart Magusson tackade kvällens arbetsutskott för god
mat och en mycket god service med en stor applåd.

ÄÄ Anders Welltén kunde hälsa 52 bröder välkomna till kvällens eubatmöte.
Efter logeöppning vidtog reception där Mattias Hagman, Filip Persson och
Daniel Lindgren under en mycket högtidlig ceremoni blev upptagna som nya
bröder i logen Merlin. Som vanligt såg Org Ulf Ottosson till att receptionen
inramades med vacker och njutbar musik. Under punkten Ideellt fick vi

Eva Ajnered, MR-ansvarig region Norrbotten, föreläste om MR-kamerans
teknik och historik
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Församlingen fick ett föredrag om Whiskyns historia, dess
tillverkningsprocess, Skotsk historia och geografi samt hur man sensoriskt
provar dessa ädla drycker. Vi provade fem olika typer av whisky från
Skottland och avslutade sedan kvällen med en utsökt middag komponerad
av Lv Niklas med hustru.
Av ljudnivån i lokalen kan man enkelt dra slutsatsen att det var väldigt
lyckat och att vi nog får fundera på liknande uppställningar i framtiden.

30 Logen Orion, Umeå

31 Merkur, Piteå

Äldre Bröders Afton

Eubatmöte med reception 25 oktober

Vad är det som gör Äldre Bröders Afton till den ”varmaste” logeaftonen
på hela året? Om det vore för att Fu och logen bjuder alla 65-plussare på
middagen skulle ju den kategorien kunna framstå som snåla! Nej! Det måste
vara något annat. Om det skulle bero på att den mustiga älggrytan slår
mycket annat vi äter under året, då förringar vi ju så många andra måltider!
Det kan ju inte vara för att vi är så glada och talträngda att vår toastmaster får strama till tyglarna för att vi över huvud taget ska kunna höra
något. Roligt har vi, även om vi på grund av ljudnivån missar många poäng.
Nej! Jag tror på kombinationen av allt! Plötsligt, denna afton kommer vi
ihåg att ringa till de äldre och höra oss för om de vill bli hämtade! Varför
gör vi inte det oftare? Vi får inte heller glömma att många av de äldre borde
vara mer alerta och påminna om att de vill ha skjuts. En sak är helt sann!
Tillsammans är vi mindre ensamma, och det är då vi skapar värmen.

Text Dan Sederowsky, bild Bo Asp
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besvarade detta, samt tackade för förtroendet som delgivits de nya bröderna
med att de blivit invalda i logen Merkur. Logevärd Stefan Carlsson bjöd sedan
till kaffe och avec en trappa ner.
Text och foto Lorenz Ökvist

49 bröder samlades denna torsdagskväll uppklädda i högtidsdräkt för att
närvara vid den traditionsenliga och högtidliga receptionen, när fem nya
bröder valdes in i logen Merkur. Niklas Berglund, Mikael Lundqvist, Mikael
Danielsson, Mattias Mörtberg och Peter Nordlund är det nya bröderna i logen
Merkur, så hux flux blev vi 54 stycken på mötet.

36 Logen Iris, Göteborg
Eubatmöte onsdag den 17 oktober

Bröderna samlades i Gathenhielmska huset, och denna kväll kändes
ljuset och värmen i lunden särskilt välkomnande, då Göteborg bjöd på
ett höstväder som bara finns här. Aftonen bjöd på rekryteringsträff för
presumtiva bröder, och logens MÄ Jan Lilljegren genomför dessa träffar på ett
föredömligt sätt, och vi ser fram emot att välkomna två nya bröder till logen
i februari 2019.
Festlighetsutskottet hade dukat upp ett välkomnande bord till
brödramåltiden, som inmundigades under trevliga former. Bröderna
lämnade logen i höstmörkret, mätta och belåtna med kvällen, och med
förhoppning om att snart mötas igen.

Eubatmöte onsdag den 7 november

29 Logen Fingal, Hörby

Tack Benny för det älgkött som gjorde älggrytan möjlig och alla ni i köket
som såg till att doften av rotselleri välkomnade oss redan i trapphuset!

Eubatmöte 6 november

46 bröder var närvarande varav följande ”jubilerade” med jämt antal möten:
Jörgen Stenbeck 10, Magnus Åkesson 50, Per Åkesson 60, Henrik Nellestrand
70, Thomas Green 80, Görgen Fridolf 170, Göte Persson 470, Gert Nilsson 570.
ÄÄ Christer Lindblad utdelade Fingals första tecken för månadsgivare i
stipendiefonden till broder Gert Servin. Org Bengt Ekstrand berättade om
de stora mästarna inom musikens historia, bl a om Tjajkowski som var
verksam under den senare delen av 1800-talet. Han lät spela upp ett stycke
ur nötknäpparen, blommornas vals.
I efterlogen gratulerades OÄ Björn Åvik för sina 80 år fyllda med den
obligatoriska vinflaskan. Skm Eve Roth meddelade att Grytslanten inbringat
1 136 kr till Stipendiefonden.

Druidgradgivning

Att Döbeln red längs glesnande led har vi väl alla läst om i Fänrik Ståls
sägner. Men att vår marskalk ska behöva vandra längs glesa led vid en
Druidreception är väl onödigt! Bara
27 bröder! Älgjakten är väl över
och julstöket har nog inte börjat.
Ska det vara så jobbigt att iklä sig
högtidsdräkten och tillsammans
vara med och välkomna en
recipiend och i sällskap skapa den
värme som vi ska ta med oss när vi
går ut i världen för att förverkliga
våra ideal?
Alltnog! Då vi var så få hann vi
med att gratulera broder Torbjörn
Burström på sin födelsedag och
broder Stig Holmgren på den
högtidsdag som infaller först på söndag. Och höjdpunkten! I sitt tacktal gav
Denny Arnlund oss en god lektion i hur vi med de enkla och små medlen kan
förhöja livsglädjen hos medmänniskor. Det borde många fler fått höra, men i
första hand; välkommen Druid Denny, tack Fu och slutligen; Nu lägger vi i en
högre växel och gasar på för endast då kan vi få upp temperaturen i Lunden!
På återseende.
Bertil Carlsson

ÄÄ Christer Lindblad grattar Björn Åvik

Slutligen noteras att det är dags för våra Druiddamer att träffas den 28
november med bl a vinprovning. Nästa möte, Eu 8 januari.
Text/Foto Thomas Andersson/Gert Nilsson
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En broder har lämnat oss efter en tids sjukdom. Lennart Sjöberg har vandrat
vidare, och lämnat oss bröder, och familj i saknad. Parentation genomfördes
för broder Lennart och vår ÄÄ för dagen Jan Lilljegren genomförde denna
med högtidlig värdighet, för att i ljust minne bevara tjOÄ Lennart Sjöberg.
Broder Roger Strömblad gav en stund av minnen kring broder Lennart och
hans Druidiska vandring.
Efter parentationen hölls en åminnelse över avlidna bröder vars namn
upplästes ur minnenas bok. De 23 bröder som samlats, förenades i en stunds
tystnad, för att hedra dessa bröder. SOrg Bo Alderstig hade för kvällen valt en
fantastisk sammansättning av musik, som med eftertryck ackompanjerade
våra ritualer.

Niklas Berglund, Mikael Lundqvist, Mikael Danielsson
Nedre rad:Mattias Mörtberg, Peter Nordlund

Denna kväll tilldelades även bröderna Lars Berglund och Lars Norberg
veterantecknet, samt stjärntecken till broder Kent Berglund. Utmärkelserna
delades ut av SÄÄ Urban Engström från Storlogen Nordanland.

Text Sven Askengren

38 Logen Karlavagnen, Sundsvall
Eubatmöte med reception fredag 9 november

Många bröder hade kommit in från höstmörkret till logelokalens värme, för
att åter vara med om att välkomna en ny broder.
ÄÄ Johan Broman hälsade alla välkomna, öppnade mötet och meddelade att
recipienden Daniel Wallin är väl förberedd att välkomnas i vårt Ordenssällskap.

Veterantecken Lars Berglund, Lars Norberg

Mötet avslutades ritualenligt och
de nya bröderna välkomnades av
de övriga bröderna i efterlogen. Där
serverades till förrätt laxsoppa och till
huvudrätt helstekt ryggbiff. Talet till
fosterlandet hölls av Stefan Carlsson.
Talet till de nya bröderna hölls av
Kent Lundqvist som välkomnade de
nya bröderna och betonade vikten att
Stjärntecken Kent Lundqvist
närvara så mycket som möjligt det
första året, detta för att lära känna de
övriga bröderna och nyblivne broder Peter Nordlund från de nya bröderna

Nyinvigde brodern Daniel Wallin tillsammans med ÄÄ Johan Broman

Efter mötet var sedvanligt mingel innan bröderna kallades till bords
av Lv Leif Wingh. Den nya brodern Daniel, tackade för att han fått
möjlighet att ingå i vårt brödraskap och sa även att han uppskattade
27
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intagningsceremonin, ett fint minne att bevara. Efter avslutad måltid
samlades bröderna för en avkopplande pratstund i baren, kanske några
funderade över nästa möte då det blir gradgivning i Druid- och Bardgraden.

50 Logen Nemeton, Lund

Text och Foto: Rolf Granqvist
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det är väldigt enkelt att göra via inloggning på sin bank. Därpå läste ÄÄ
”Novemberdikt”. Vid den efterföljande Gutamåltiden som källarmästaren
Björn Pettersson sammanställt fick vi njuta av mycket god torskrygg sedan
ÄÄ hälsat välkommen och glatt sig åt att 40 bröder var närvarande.

ÄÄ Per-Erik Korström hälsade välkommen med en dikt och såg fram emot
en fin gemenskap under kvällen.
Under rituella former och ett mycket fint och högtidligt samspel mellan
ämbetsmännen, informerades damerna om Druid-Ordens historia ändamål och
syften, samt logen Sefirs historia allt inramat av vår Org fint framtagna musik.
Efter damernas utträde delgavs bröderna förslag till fyra nya bröder med
avsikt att balloteras på kommande Druidstämma.
En smakfull buffé fick alla att
snabbt bänka sig runt borden och
stämningen steg.
ÄÄ Per-Erik Korström höll ett
anförande om den oro som finns i vår
omvärld men hade stora förhoppningar
om att diplomati och sunt förnuft skall
hjälpa till att lösa problemen.
En trevlig lördagskväll som vi fick
dela med våra damer.

Eubatmöte med reception 31 oktober

Så var det dags för reception för tre nya bröder i Nemeton! Sedvanligt
samlades de frackbeklädda Nemetonerna för lite samkväm i lokalerna på
Södra Esplanaden med mingel, dryck och tilltugg innan det var dags att gå
in i Lunden.
Inne i Lunden följde en lyckad reception och Nemeton förärades med nya
bröder då recipienderna Fredrik Persson, Peter Blomqvist och Jonatan Zapt
blev invigda i vår orden.

39 Logen Argo, Ånge
Bardating och Eubatmöte med reception 10 november

För första gången provade logen Argo att hålla möten på en lördag.
Dagen inleddes med Bardating, därefter fick vi njuta av en gemensam
brödramåltid. Efter lunch var det så dags för dagens höjdpunkt, två nya
bröder skulle invigas i vår orden. Vi kunde under en högtidlig reception
välkomna Nils-Erik Jonasson och Göran Näslund som nya Eubater i vår loge.
Ämbetsmännen under ÄÄ Hans Engevis ledning såg till att receptionen blev
väl genomförd.

Göran He
ÄÄ Rolf Enström var golflagets coach vid matchen mot Wisby Bollklubb
och uppvisar vandringspriset Jubileumspokalen tillsammans med
framgångsrikaste lagspelarna Jan-Erik Sandström och Jerker Jerneheim

58 Logen Selene, Trelleborg
Eubatmöte med Reception 5 november

Denna kväll var vi 33 församlade bröder som bevistade kvällens Eubatmöte
med reception i lunden.
Vi hade en ny recipiend och det var Joakim Leo. Närvarande bröder i
Lunden fick uppleva en värdig, fin och mycket bra genomförd reception. All
heder till samtliga agerande bröder denna kväll.
I efterlogen serverade Fu som förrätt, gravlaxtoast, och som huvudrätt
stekt gås. Som vanligt gott och tillsammans med fin dukning och härlig
stämning, avlöpte måltiden på bästa sätt.
Bland de sedvanliga tal som hölls denna kväll kan nämnas talet till
Fosterlandet och vår nyvordne broder Joakim Leo. I hans svarstal lovade han
att bli en flitig broder. Vi hälsar honom alla hjärtligt välkommen till vår loge.

Fjolårsvinnaren Örjan Thomsson överlämnade vandringspriset i metallvarpan
till Olof Bäckström och i stenvarpan till Gustav Pettersson (i blå slips)
Nya Eubater, Nils-Erik Jonasson och Göran Näslund

Eubaterna Fredrik Persson, Peter Blomqvist och Jonatan Zapt

Utanför lunden var festmåltiden uppdukad med frukt- och grönsakssalsa
samt lufttorkad skinka och de nya bröderna fick för första gången som
Eubater nöjet att inleda en Nemetonmiddag med vår traditionella skål ledd
av ÄÄ Jan Frykman. Även tuppfilé i gräddsås till huvudrätt samt hallon- och
vit chokladmousse inmundigades under den trevliga kvällen.
Efter ett av MÄ Peter Ahlqvist tänkvärt tal till fosterlandet sjöngs
nationalsången. Då logen har en ny sångbok kunde inte en av
medförfattarna till denna låta bli att även dra igång den nationalsång som
användes i Sverige under 1800-talet. Fina tal till recipiender och deras
tacktal avlöste varandra. Blommor delades ut till de nya bröderna och
så småningom var kvällens begivenheter slut för den här gången varpå
bröderna skingrades ut i lundahösten.

Veterantecken Ivan Karström, Stjärntecken Christer Nilsson

Knappt hade våra nya Eubater tagit plats i lunden, så var det dags för
nästa begivenhet. In i lunden trädde ämbetsmännen från SL Boreland
för att förrätta utdelning av tecken. Först förärades broder Ivan Karström
veterantecknet, sedan erhöll broder Christer Nilsson ordens stjärntecken.
Teckenutdelningen sköttes av SÄÄ Rolf Jonsson, SMÄ Anders Nilsson
och SM Leif Olsson. SÄÄ tackade de båda teckenmottagarna för deras
arbete inom orden. De har båda utfört mycket gott arbete för logen Argo,
inte bara som ämbetsmän, utan också då det gällt allt från byggnationer
till chaufförsuppdrag. Lyckönskningar framfördes också från såväl
Riksstorlogen som SL Boreland.
Efter mötena vandrade bröderna hem för att ladda upp inför lördagens
sista programpunkt: kvällens fest med damerna.

Nedtecknat av Nils Lundquist, foto Johan Klareld

Under middagen utdelades officiellt vandringspriserna till vinnarna i
metallvarpan, stenvarpan och golfen samt Wisby Boll Klubbs Jubileumspokal
till de främsta lagspelarna i golfmatchen mot just WBK. Ett mycket
uppskattat vinlotteri hade anordnats av MÄ Ingemar Boström och kvällen
avslutades med trivsamt samkväm kring kaffebordet och Guns goda
chokladkaka.
Text Rolf Enström, foto Johan Olsson

52 Logen Sefir, Grebbestad
Årsdag med damer

Årsdag med damer är ju något speciellt och i en välfylld förloge minglades
med glatt igenkännande och många glada skratt.
Efter damernas införande i lunden infördes bröderna och visst var det
en speciell känsla att bänka sig framför våra respektive. Vår eminenta
matmamma, Evy, fick vara ledig idag och kunde deltaga som gäst.

Vår nyvordne Broder Joakim Leo med sin fadder och fader Mikael Leo

Vår ÄÄ gratulerade och lämnade blommor till broder Leif Ove Svensson
som för några dagar sedan fyllde 70 år. Vi hade även denna kväll en
långväga gäst. Det var Joakim Bäckman från logen Nennius, Boden. Han var
en trevlig bekantskap. Vi kanske framöver, kan finna tid och tillfälle, för att
återgälda besöket i Boden.
Efter en trevlig kväll i bröders gemenskap, skildes våra vägar och samtliga
begav sig hemåt.

51 Logen Guta, Visby
Nästan ett vanligt Eubatmöte den 7 november

Så var det dags, i ett fuktigt och dimmigt Visby, för ett vanligt Eubatmöte –
men bara nästan. Efter sedvanliga öppningsceremonierna hälsade ÄÄ Rof
Enström välkommen och förklarade att logens arkivarie för första gången
kommer att få en insignie, utdelad och beklädd av tjOÄ Jan Olsson. Mötet
kommer också att få bevittna installationen av Skr Johan Olsson som var
bortrest vid installationen i maj. Logens ROÄ Lennart Landin hade på
storlogens vägnar åtagit sig uppgiften. ÄÄ avrundade öppningsdelen med
att påminna om möjligheten att bli månadsgivare till Stipendiefonden,

Vid pennan Anders Nilsson, foto: Ulf Stecksén

28

RBA

29

Svensk Druid-Tidning

Nr 8 december 2018

Nr 8 december 2018

Svensk Druid-Tidning
Efter mötet i lunden var det dags för brödramåltiden. Lv Jaak Kallak
hade tillsammans med sina medarbetare dukat upp kvällens måltid –
vildsvinsgryta, ris och grönsaker. Grisen gav 90 kg kött och var nedlagd av
Jaak själv. Den smakade ypperligt och det var flera som tidigare inte upplevt
denna läckerhet.
Broder Åke Pehrsson talade till de nya Eubaterna och välkomnade dem
som flitiga besökare liksom övriga bröder inbjöds att aktivt ta hand om
dem. ÄÄ Conny Karlsson överlämnade stipendiefondens diplom till OÄ Kjell
Rosenqvist som nyligen fyllt 70 år.

61 Logen Halör, Höllviken
Eubatmöte 1 november

Våra nya ämbetsmän har kommit igång bra och ÄÄ Håkan Boström kunde
öppna mötet lite över sju. Mötet avlöpte väl och ÄÄ och alla ämbetsmännen
genomförde detta möte med bravur.
Lv Istvan Jerkovics och Fu Leif Göransson serverade en välsmakande
kålpudding från vår nya matleverantör och med god dryck till blev det en
bra måltid med vår ständigt återkommande allsång.
Vår nye ÄÄ Håkan Boström hade trevligt sällskap vid sida denna kväll,
nämligen vårt kommunalråd Carina Wutzler. Hon höll ett fängslande
föredrag om Vellinge kommuns planer för framtiden med byggplaner,
satsning på Östra kommundelarna, vägar och trafik och kollektivtrafiken.
Inte minst om invallning av näset som snart ska starta och blir ett 10-års
projekt och väldigt kostsamt. Efter ett antal frågor var vi nöjda och Lv hade
dukat fram med kaffe och stora kakfat i fler etager samt avec.

Barderna Lars Möllerström, Jonny Hansson, Lars Lundgren
och Gunnar Björkman

Druidgradgivning 20 november

Återigen fick bröderna ikläda sig högtidsdräkt. Denna tisdag var det
druidgradgivning och i förrummet väntade barden Ulf Karlsson på att bli
upphöjd till druid.
I efterlogen välkomnade Lv Kurt Nilsson de
25 bröderna till bords och bröderna bjöd på en
trerätters med entrecote som huvudrätt.
ÄÄ fick ånyo nöjet att överräcka ett diplom
till en broder som fyllt jämna år, denna gång till
broder Leif Sigelind.
Broder Ulf Karlsson tackade för gradgivningen
och berättade hur välkommen han känt sig ända
sedan receptionen i eubatgraden.
En arbetsdag väntade för flera av bröderna
och när logevärden klämtat i klockan valde flera
Ulf Karlsson
bröder att avsluta den gemytliga samvaron och
upphöjdes till druid
färdas hem.
Text Per-Erik Jönsson, foto Per-Anders Perttu och Per-Erik Jönsson

63 Logen Aquila, Karlstad

ÄÄ Håkan Boström och Carina Wutzler

Druidstämma och Eubatmöte 8 november
- föredrag om safari

Just sådana här arrangemang vid efterlogen är viktigt att man har, de ger
ett stort mervärde till det druidiska i lunden.
Stort tack till de som lyckats engagera Carina till denna kväll, för en av
hennes företrädare tog det flera år innan han kom på besök.
Vid tangenterna Ulf Liljegren

62 Minera Ferrorum, Gällivare
Bardgradgivning 6 november

Denna tisdag blev en kväll i sorg och glädje. En vecka innan
bardgradgivningen nåddes bröderna av det sorgliga budskapet att OÄ Tony
Johansson gått bort. Kvällens möte inleddes därför med parentation över den
avlidne brodern.
Mötet övergick i gradgivning och logen kunde glädja sig åt att välkomna
fyra nya bröder i bardernas krets: Lars Möllerström, Jonny Hansson, Lars
Lundgren och Gunnar Björkman.
I efterlogen bjöd Fu på en utsökt trerättersmeny kvällen till ära. Talet till
fosterlandet hölls av Jan-Christer Gärde. Till kaffet överräckte ÄÄ Per-Erik
Jönsson ett diplom till Esa Norojärvi som ett bevis på att logen lämnat en
gåva till Stipendiefonden med anledning av att han nyligen fyllt jämna är.
De nya bardernas svarstal hölls med ackuratess av Lars Lundgren.
En innehållsrik kväll led mot sitt slut och när logevärden förklarat
den officiella delen för avslutad minglade bröderna en stund i baren men
eftersom kvällen varit lång glesnade leden snart.

Jubilarerna Jan Danielsson och Rolf Hårdh flankerade ÄÄ Bo Lundberg
samtidigt som de fick lyssna till brödernas ”Ja må du leva”.

Eubaterna Robert Berg, Pär Lundström, Eric Holmberg, Lars Serander och
Rikard Granlund. Stående RSM Ulf Tengbrand och ÄÄ Conny Karlsson

Logen Aquilas safariexpert, Tommy Bood, fick märkbart tyst på den
stora brödraskaran med sitt spännande föredrag om Tanzanias fantastiska
nationalparker. Blir det månne Sydafrika 2020 för Tommy?

Efter avslutande lottdragning, där flera blev lyckliga vinnare och vi andra
ganska nöjda välgörare, avslutades mötet i klubben med kaffe och avec.
Bröderna vandrade hem stärkta i själen av vår fina brödrasamvaro.

Fotograferande skribent: Håkan Skoglund

Text Åke Pehrsson, foto P-O Rosén

Logen 64 Idris, Strängnäs

70 Logen Manannán, Falkenberg

Eubatmöte med reception den 7 november

Bardating och eubatmöte i logen Manannán den 27
oktober i ordenshuset i Falkenberg

Att inviga nya bröder är kanske den största högtiden vi har och denna kväll
hade vi invigning av fem nya bröder. Vi blev inledningsvis dock påminda
om att bröder kan lämna jordelivet, ty mötet inleddes med parentation
över bortgångne brodern Mats Lörstad. Mats Invigdes 11 mars 2000 och var
en flitig besökare även de senaste åren trots sin sjukdom. Vi minns broder
Mats med glädje. Så fortsatte mötet med en värdig reception av de fem nya
bröderna Robert Berg, Pär Lundström, Eric Holmberg, Lars Serander och
Rikard Granlund.
Efter detta kallades arkivarie broder Lennart Ståhl fram för att av tjOÄ Hans
Jandér iklädas insignien för sitt ämbete. Därmed blev arkivarien jämställd med
övriga ämbetsfunktionärer.

En kulen oktoberlördag samlades bröderna i lundens värme för att avhålla
bardating med gradgivning och eubatmöte med veteranteckenutdelning.
Bardatinget öppnades ritualenligt av ÄÄ Jan-Inge Johansson och
närvarande var 26 bröder. Vid tinget välkomnades i bardgraden bröderna
Per-Arne Andersson och Ingemar Halltorp, logen Manannán, och broder Jan
Oskarsson, logen Teutates.
Ceremonin genomfördes ritualenligt och mycket högtidligt. Under punkten
Ordet Fritt tackade broder Jan Oskarsson för att ha erhållit den nya graden.

Några av kvällens uppmärksammade bröder: Ingvar Angerud som fick
Veterantecknet, Jan Andersson för 400 möten, Ulf Widén Veteran, Kjell
Eriksson och Lars Hofling fick Stjärntecknet.
Ännu en ”veteran”
uppmärksammades inför
bröderna. Bert Persson fick
ta emot båd blomster och
dryck inför alla församlade.
Lv Ulf Sundequist och ÄÄ Bo
Lundberg närmast jubilaren.
Lars-Olof Ankarman - en
mycket trogen besökare

30

Efter en kort kaffepaus öppnade ÄÄ Jan-Inge Johansson ett eubatmöte där
23 bröder var närvarande.
I eubatmötet erhöll broder Kent G Ohlsson veterantecknet, som utdelades
av SÄÄ Mats Rosenbielke med biträde av SMÄ Lars-Anders Kvint och SOÄ Ulf

ÄÄ Conny Karlsson och
OÄ Kjell Rosenqvist
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Andersson. Efter två mycket väl
genomförda möten bjöds bröderna
in till efterlogen. Där serverade
Lv Reino Larsson, med biträde av
broder Lars Bergholz, som vanligt
en utsökt måltid.
Den bestod den här gången av en
Skagen- och en sill och äggkanapé
till förrätt, kyckling till huvudrätt
och glass till efterrätt. Dessutom
serverades kaffe och kaka. Talet
till fosterlandet hölls av broder Ulf
Andersson. ÄÄ Jan-Inge Johansson
talade till de nya barderna och
recipiendernas svarstal framfördes
av broder Per-Arne Andersson
som tackade för det fina välkomnandet i den nya graden. Beredande broder
Magnus Bengtsson gratulerade de nya barderna och därefter utbringades en
skål för logen Manannán.
SÄÄ Mats Rosenbielke tackade för mötena och gratulerade SL Västanland
och logen Manannán till att ha fått två nya barder. SMÄ Lars-Anders Kvint
tackade för en trevlig kväll och den goda maten.
Efter en som alltid mycket trevlig och gemytlig efterloge vandrade
bröderna hemåt.

78 Logen Avalon, Älmhult
Eubatgradgivning 26 oktober

Inget kan vara mer högtidligt än reception av nya bröder i Logen Avalon.
Denna regniga kväll belönades vi med sju tillskott till vår brödraskara.
ÄÄ Per Dackander inledde detta Eubatmöte med ett välkommen samt
tänkvärda ord om god förenings- och företagskultur, vilket direkt kan
översättas till vår verksamhet. Samtliga Ämbetsmän fanns på plats och
gjorde sitt jobb i god ordning.
Under högtidliga och värdiga former genomfördes välkomnandet av
de nya bröderna Stefan Svensson, Kenneth Arnell, Claes Moberg, Stefan
Olofsson, Erik Hesselman, Tomas Bertilsson och Zerny Ekstrand. Det hela
förlöpte enligt gängse normer och de nya verkade genast finna sig tillrätta i
vår miljö.
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dagens datum. Mycket hade hänt den 8 november; allt från Stockholms
blodbad till upptäckten av röntgenstrålningen.
Logen Värends ÄÄ Jan-Olof Hagelberg hälsade från bröderna i Växjö och
såg fram emot en trevlig afton hos oss.
Vår Arkivarie, Jan-Erik Lindblom, fick sin status höjd avsevärt när han av tjOÄ
Tommy Almkvist utsmyckades med den nyinstiftade insignien för detta ämbete.
En viltmåltid arrangerad av broder
Jan-Åke är alltid något alldeles speciellt.
Egenhändigt nedlagda vilda djur,
hemmakryddade drycker och inte minst
hans egen insats vid tillagningen väckte
som alltid mycket stor beundran bland
de närvarande. Dessutom bidrog han
med kommentarer om hela processen.
Redan vid ankomsten till mötet bjöds vi
på förrätt med dryck för att sedan, efter
Jan-Åke Johannesson fixade
vår viltmåltid
sejouren i lunden, fortsätta med gryta på
vilda djur från skogen, potatismos och diverse tillbehör. För att sedan avsluta
med brylépudding, självklart tillagad med blåslampa i vår matsal.
Det hela var minst sagt välsmakande. Dessutom bidrog broder JanÅke med att skänka en stor del av intäkterna för måltiden till dels
Stipendiefonden dels logen Avalon.

Det fortsatte med att 20 bröder genomförde ett Bardating, vari meddelades
tider för möten i IGLD/SGLD, samt ändrad tidpunkt för vårt majmöte.
Det avslutades med brödramåltid med oktoberfestivalpaket, vilket senare
dock endast kunde utnyttjas av dem som för sin hemtransport hade möjlighet
att använda sig av den ojämnt fördelade samhälleliga infrastrukturen.

Eubatbmöte 7 november

17 lockades bröder att lämna hemmets lugna härd för angenäm stund i
bröders sällskap. Där tillkännagavs bl a att broder Lars-Gunnar Dahlin
förlänats Old Ärkgraden den 6 oktober. Dessutom erhöll logens Ark, vilken
råkar vara identisk med präntaren av dessa rader, en ämbetsregalie att
hänga om halsen. Kvällens ideella inslag, presenterat av broder Ulf Erneborn,
verkade valt med tanke på omvärldens (totalt felaktiga) uppfattning om
Borås; ”Det regnar och det regnar” med Lasse Stefanz.
I efterlogen förhöjde broder Pierre
Ullmark stämningen, i den mån detta
nu behövdes, med en historia, vilken
efterföljdes av flera ur broder Lars
Forsmans outtömliga förråd, det vill
säga mobilen.
Utanför porten kunde vi sedan
mycket riktigt konstatera felaktigheten
i Lasse Stefanz påstående.

Alf Carlsson

Druidstämma 21 november
Broder Jörgen Enander upphöjdes
högtidligen till Druidgrad.

Lars Anebreid

79 Logen Excalibur, Borås

Uno Axelsson

Druidstämma och Bardating 31 oktober

77 Logen Allbota, Färjestaden

Druid Jörgen Enander

Det började med 19 bröder som under en förkortad Druidstämma kunde
ballotera två aspiranter, och en Skattmästare som kunde förutsäga att årets
budget skulle hålla.

Druidstämma och eubatmöte med teckenutdelning
23 november

Mycket stod på dagordningen denna kväll. Under druidstämman beslutades
om årets gåva till välgörenhet. Några olika förslag hade inkommit till
välgörenhetsutskottet som lämnade till druiderna att avgöra frågan
genom röstning. Beslutades att årets gåva skulle delas mellan 3 mottagare.
Förutom den självklara gåvan till Stipendiefonden och forskningen kring
prostatacancer, beslutade druidstämman även att ge pengar till Giving
People och till Ria, ett lokalt initiativ för behövande i Nybro.
Under kvällens
eubatmöte var
det så dags för
utdelning av tecken.
SL Östanlands
ämbetsmän Håkan
Jonasson, Arne
Henricsson och
Mikael Wirbrand
delade under
högtidliga former
ut stjärntecken till
Allbotabröderna
Martin Holm, Fredrik Norén
Martin Holm och
Fredrik Norén.
Brodern Jörgen Svensson hedrades också med nålen för 100 möten.
Dessutom delade ÄÄ ut märket för månadsgivare till vår MÄ.
I efterlogen serverades en fantastiskt god abborre och lyckan log över vår
ÄÄ Pontus Danielsson som blev kvällens vinnare i vinlotteriet.
Efter två innehållsrika möten och en förbrödrande efterloge drog sig
bröderna så småningom hemåt i novembermörkret.

Logen Avalons nya bröder

Exregalier är en utmärkelse man erhåller efter väl genomförda
ämbetsmannaperioder. Således utdelades dylika till bröderna Per Andersen.
Dan Walfridsson, Arne Samuelsson, Jan-Erik Lindblom och Hans R
Johansson. Alla väl värda denna bekräftelse.
Av kända tragiska omständigheter har logen Avalon varit nödgade
att tillsätta ny Iv. Denna post innehas nu av Thomas Karlsson, vilken
vederbörligen installerades av närvarande SSkr Jan Isaksson och SM Ulf
Andersson. Broder Thomas ersätter nyligen avlidne Tony Bondesson.
Alldeles nyligen hade vi i Älmhult nöjet att vara värd för höstens SL-möte
i Sydvästanland. Från logen Avalon blev bröderna Christer Lennartsson,
Jörn Gren-Hansen och Jan Lindström upphöjda till Ringgraden och broder
Christian Lepsényi till Kapitelgraden. Tack hade anlänt från gästen RSM Ulf
Tengbrand samt från SÄÄ Per Larsen för utmärkta arrangemang.
I samband med detta SL-möte gjordes en rekordartat stor insamling till
Stipendiefonden och en summa på Kr 9 065 kunde redovisas när kvällen var slut.
Ett högtidligt möte av denna dignitet resulterar i ett antal spirituella
tal i höjd med kvällens måltid. Sålunda talade ÄÄ Per till de nya bröderna,
och Erik Hesselman tackade från dessa. Broder Pontus Haglund talade till
Fosterlandet och passade på att hylla en mycket användbar växt och anknöt
till att det just denna dag dessutom firades Potatisens Dag. Denna, från
början, krukväxt har visat sig ha stort användningsområde och är närmast
oumbärlig för oss alla.
Femtiotre bröder, varav sju för första gången, kunde så småningom
framåt natten se tillbaka på en mycket lyckad afton.

Eubatmöte 8 november

När broder Jan-Åke Johannesson fixar viltmåltid i Druidgårdens matsal – då
blir det trångt vid borden. Mer populär, och välsmakande, måltid lär inte
kunna presenteras. Ryktet om vår fantastiska viltmåltid hade även spridit sig
till våra bröder i Växjö, vilka fanns på plats med en styrka på nio man.
ÄÄ Per Dackander öppnade Eubatmötet, efter att dessförinnan genomfört
en Druidstämma, med ytterligare en återblick bakåt i historien knutit till

Höll i pennan gjorde H J
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Redaktionens önskemål för fotografier
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.
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.
Om bilder och text skickas separat måste ämnet på meddelandet
innehålla logens nummer och namn samt tillhörande referat.

BRUSTNA LÄNKAR
Logen Argo, Ånge

Logen Iris, Göteborg

Logen Henry Hurle, Köping

Logen Minera Ferrorum, Gällivare

OÄ-br Karl-Uno Lindström
Invigd i Orden den 13 februari 1980
Avliden den 10 oktober 2018
38 medlemsår
OÄ-br Ingvar Grinneby
Invigd i Orden den 13 november 1975
Avliden den 20 oktober 2018
42 medlemsår

OÄ-br Lennart Sjöberg
Invigd i Orden den 19 oktober 1994
Avliden den 2 november 2018
24 medlemsår
OÄ-br Tony Johansson
Invigd i Orden den 23 mars 1991
Avliden den 30 oktober 2018
27 medlemsår
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Nr 8 december 2018

VÄLKOMNA I
BRÖDRASKAPET
Logen Alir, Söderhamn
Eu den 8 november 2018
Anders Sandström
Klapparvik 637
826 39 Söderhamn
Magnus Svensson
Bergbacken 54
826 36 Söderhamn
Rikard Willerius
Norrlandsvägen 5
826 39 Söderhamn

Logen Arcturus, Boden
Eu den 26 oktober 2018
Gert Sjöberg
Minkvägen 7
961 98 Boden

Logen Avalon, Älmhult
Eu den 26 oktober 2018
Kenneth Arnell
Stenhuggarevägen 40 A
343 33 Älmhult
Tomas Bertilsson
Fälhult 1903
343 90 Älmhult
Zerny Ekstrand
Lindhult 2249
283 91 Osby
Erik Hesselman
Norregårdsgatan 21
343 36 Älmhult
Claes Moberg
Gärdesgatan 22 B
343 32 Älmhult
Stefan Olofsson
Norragårdsvägen 6
341 70 Ljungby
Stefan Svensson
Murargränd 15 D
343 33 Älmhult

Logen Doru, Täby
Eu den 13 oktober 2018

Logen Idris, Strängnäs
Eu den 7 november 2018

Logen Merlin, Karlskrona
Eu den 17 november 2018

Robert Berg
Tornstigen 12
645 42 Strängnäs
Rikard Granlund
Svampstigen 2
645 44 Strängnäs
Eric Holmberg
Krokvägen 1
645 34 Strängnäs
Pär Lundström
Oxhagsvägen 51
645 51 Strängnäs
Lars Serander
Dalsängsgatan 23
645 32 Strängnäs

Mattias Hagman
Polheimsgatan 21 B
371 56 Karlskrona
Daniel Lindgren
Östra Prinsgatan 7
371 31 Karlskrona
Filip Persson
Skomakaregatan 10
371 36 Karlskrona

Logen Nemeton, Lund
Eu den 31 oktober 2018
Peter Blomqvist
Egilsgränd 10
224 75 Lund
Fredrik Persson
Syrengatan 19
233 42 Svedala
Jonatan Zapt
Södra Esplanden 4
223 54 Lund

Logen Karlavagnen,
Sundsvall
Eu den 9 november 2018
Daniel Wallin
Sallyhillsvägen 15
853 53 Sundsvall

Logen Nennius, Boden
Eu den 26 oktober 2018

Logen Merkur, Piteå
Eu den 25 oktober 2018

Björn Persson
Grytvägen 11
961 42 Boden

Niklas Berglund
Sandängesstranden 2
941 43 Piteå
Michael Danielsson
G:a Pitsundsvägen 178
941 43 Piteå
Michael Lundkvist
G:a Pitsundsvägen 16
941 43 Piteå
Mattias Mörtberg
Korallstigen 2
941 66 Piteå
Peter Nordlund
Jakobs väg 5
941 64 Piteå

Logen Nerevs, Nyköping
Eu den 6 november 2018
Stefan Karlsson
Tolagsgatan 5
611 31 Nyköping

Logen Ogmion, Hudiksvall
Eu den 1 november 2018
Krister Olsson
Hede-Finnflovägen 24
824 92 Hudiksvall
Christer Wallin
Bagargatan 7
824 42 Hudiksvall

Henrik Isaksson
Uvbergsvägen 8
761 13 Riala

Logen Rigel, Örnsköldsvik
Eu den 26 oktober 2018
Daniel Bolmgren
Hörnäsvägen 13
891 31 Själevad
Magnus Fransson
Solrosvägen 3
891 42 Örnsköldsvik

Logen Selene, Trelleborg
Eu den 5 november 2018
Joachim Leo
Vellingevägen 2 C
235 43 Vellinge

Logen Triton, Norrköping
Eu den 25 oktober 2018
Jakob Haglund
Rullstensvägen 3
616 34 Åby
Christian Ladekrans
Blomstergatan 96
602 14 Norrköping

Logen Wales, Malmö
Eu den 26 oktober 2018
Bengt Andersson
Giggatan 17
212 42 Malmö
Mikael Blomstrand
Ripgatan 30
215 59 Malmö

Logen Vasa, Malmö
Eu den 15 november 2018
Anders Lyddby
Holmgången 16
224 75 Lund

Nr 8 december 2018

VI GRATULERAR

födelsedagarna i december 2018-februari 2019
DECEMBER
91 år

85 år

Merlin, Rutger Jarlenfors, 18 dec

Merkur, Sven Sandborg, 2 jan
Stella Polaris, Göran Jeppsson, 4 jan
Eos, Arne Danielsson, 24 jan

85 år

80 år

Wirdar, Ingvar Strömberg, 23 dec
Beltain, Bo Peters, 31 dec

80 år

Idris, Bertil Andersson, 16 dec
Pallas, Tomas Samuelsson, 17 dec
Merkur, Arne Grandin, 25 dec

75 år

Venus, Arne Vikholm, 20 dec
Triton, Paul Finér, 23 dec
Eos, Jan-Olof Nygren, 25 dec
Pallas, Carlos Anseklev, 27 dec
Nennius, Ingvar Selin, 28 dec

70 år

Orion, Urban Nilsson, 21 dec
Doru, Hans Hedbom, 21 dec
Nerevs, Bengt Eriksson, 29 dec
Sefir, Jerker Norlander, 31 dec

60 år

Teutates, Magnus Lundblad, 16 dec
Cernunnos, Michael Landelius, 17 dec
Wirdar, Thomas Elofsson, 18 dec
Taliesin, Mats Gustafsson, 19 dec
Taranis, Johan Lidfelt, 19 dec
Selene, Jörgen Jarl, 19 dec
Belenos, Terje Hallin, 19 dec
Wales, Bengt Nerbring, 21 dec
Henry Hurle, Gunnar Eklund, 22 dec
Nemeton, Jan-Erik Nilsson, 24 dec
Merkur, Dan Strand, 30 dec
Arcturus, Mikael Sjögren, 30 dec

50 år

Stonehenge, Jonas Nilsson, 20 dec
Taranis, Johan Englund, 28 dec

JANUARI
96 år

UTBILDNINGSPÄRMEN

– ett levande dokument för guldkantat logearbete!

Iris, Carl-Gustaf Ström, 18 jan

93 år

Thesevs, Lars Johansson, 8 jan

90 år

Morvin, Göran Paulsson, 25 jan
Polaris, Sven Rönnfors, 30 jan

Finns nu även på webben!
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Henry Hurle, Lennart Hågestam, 2 jan
Neptunus, Leif Söderberg, 7 jan
Venus, Bertil Mikaelsson, 10 jan
Thesevs, Tommy Bergström, 21 jan
Stella Polaris, Jan Jonsson, 26 jan
Ogmion, Göte Svärd, 29 jan

75 år

Arcturus, Bertil Eriksson, 1 jan
Stonehenge, Bernt Andersson, 3 jan
Cynthus, Kenneth Henningsson, 4 jan
Stonehenge, Benny Ronnelin, 8 jan
Belenos, Göran Granath, 9 jan
Neptunus, Jonny Carlsson, 15 jan
Temenos, Bertil Lundholm, 16 jan
Beltain, Conny Nordin, 17 jan
Nerthus, Dan Wallin, 21 jan
Grannos, Jan-Erik Lundqvist, 22 jan
Nennius, Christer Bergdahl, 23 jan
Belisama, Ulf Carlsson, 26 jan
Ad Astra, Göran Lindgren, 27 jan
Beltain, Hans-Olof Thilander, 31 jan

70 år

Mimer, Palle Svanlund, 4 jan
Selene, Alf Davidsson, 7 jan
Nerevs, Hans Fällgren, 7 jan
Samain, Guy Ebrenius, 10 jan
Thesevs, Lars Wejde, 13 jan
Arcturus, Kjell-Rune Sundquist, 13 jan
Taranis, Hans-Olov Gustavsson, 16 jan
Arosia, Erik Fahlgren, 28 jan
Stella Polaris, Christer Jönsson, 29 jan

60 år

Eos, Rolf Lindgren, 4 jan
Neptunus, Peter Alfredsson, 7 jan
Ad Astra, Rolf Persson, 13 jan
Argo, Ulf Påhlsson, 22 jan
Manannán, Lars-Peter Johansson, 22 jan
Stella Polaris, Lars Brodin, 28 jan

50 år

Thesevs, Joakim Petersson, 5 jan
Ogmion, Mikael Frid, 5 jan
Ad Astra, Kristian Serger, 10 jan
Wales, Peter Jinert, 12 jan
Allbota, Stefan Johansson, 15 jan
Temenos, Håkan Olpers, 18 jan
Merkur, Magnus Olofsson, 18 jan
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50 år

Grannos, Johan Thomasson, 19 jan
Stonehenge, Fredrik Krysén, 22 jan
Triton, Peter Bjurström, 27 jan
Ossian, Per Enberg, 28 jan
Belenos, Tommy Berggren, 28 jan

FEBRUARI
94 år

Alir, Gösta Vestin, 11 feb

85 år

Belenos, Alf Hanslöf, 9 feb
Nemeton, Kjell Sjögren, 14 feb
Eos, Jan Burström, 15 feb

80 år

Stonehenge, Bo Carlsson, 5 feb
Stella Polaris, Bertil Danielsson, 14 feb

75 år

Ossian, Bengt Gustavsson, 1 feb
Arosia, Ulf Handstedt, 2 feb
Wales, Tore Ekström, 3 feb
Taranis, Thure Johansson, 5 feb
Carnac, Börje Lindén, 6 feb
Stonehenge, Heinz-Otto Bootz, 7 feb
Orion, Lars Sundström, 9 feb
Henry Hurle, Karl-Erik Karlsson, 9 feb
Alir, Göran Bondegård, 13 feb

70 år

Nerevs, Lars-Åke Pettersson, 10 feb
Selene, Ingemar Olsson, 11 feb
Cynthus, Bengt Persson, 13 feb
Belenos, Jan-Olof Åhrberg, 14 feb
Belenos, Göran Rångewall, 14 feb
Ad Astra, Kerry Mattsson, 14 feb

60 år

Capella, Jan Lager, 1 feb
Teutates, Jan-Olof Karlsson, 4 feb
Nerevs, Kjell Lindh, 12 feb
Allbota, Per Sandgren, 15 feb

50 år

Manannán, Fredrik Sollenius, 1 feb
Pallas, Torbjörn Widén, 5 feb
Fingal, Tomas Gren, 6 feb
Stella Polaris, Mattias Nilsson, 10 feb
Guta, Niklas Gustafsson, 13 feb
Polstjärnan, Sonny Andersson, 14 feb

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

SVENSKA DRUID-ORDEN
FGDO

LOGEN DAIR

LOGEN DAIR FYLLER 10 ÅR, FIRA MED OSS!
BOKA EN DRUIDISK WEEKEND OCH TA MED
FRU, SAMBO ELLER VÄN!
VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLM I SAMBAND MED SL-MÖTE I
BARDALAND — 23-24 MARS
Program och bokning av jubileumsloge och bankett på:
www.dair.se/jubileum
Boka hotellrum och damaktivitet på:
Hasselbacken gruppbokning: 08 - 517 34 300 Bokningskod: DRUID

Damaktivitet på:
Dubbelrum 1450:Frukost ingår

