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LOGEN DAIR FYLLER 10 ÅR, FIRA MED OSS!
BOKA EN DRUIDISK WEEKEND OCH TA MED
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I huvudet...
Har du tid?

Som barn upplevde jag att tiden gick långsamt, stundom extremt
sakta. De flesta som jag pratar med har liknande minnen av sin
barndom som var en ständig väntan fylld av otålighet. Det var
alltid värst när det var något spännande på gång, som julaftnar,
födelsedagar eller semesterresor. Då upplevdes tiden som enormt
utsträckt och seg – idag är det tvärtom! Den räcker inte till!
Tiden är något fundamentalt i vår tillvaro. Jag kan inte ta på
den eller påverka den och genom historien har den varit föremål
för många slags försök till definition eller förklaring. Hittills
uppträder den linjärt och går bara i en riktning, det går inte att
backa eller gå tillbaks. Som jämförelse kan jag förpassa något från
punkten A, ex glas med vatten på bordet, till punkten B, ex min
mun, i en rak linje. Men där upphör likheten för när vi tömt glaset
kan vi föra det åter från punkt B till punkt A. Tiden som passerat
går däremot inte tillbaks samma väg utan fortsätter oförtrutet.
Därav uttryck som "Gjort är gjort" eller "Nu vänder vi blad". Det är
också en anledning till att jag försöker tänka innan jag talar.
Som ung skapade jag mina tidsreferenser för sådana saker som
att borsta tänderna, klä mig och gå till skolan. Då handlade det
om ca 20 minuter. Idag är jag stressad om jag inte har hel timme
på mig! Långfilmerna var långa på riktigt och sommarlovet var
oändligt! Nuförtiden blixtrar sådant förbi, även om sommaren
bytts till semester. Och att klä sig i fracken innebär minst en
halvtimmes extra tid.
En tanke som jag en gång snubblade över om varför det kan
vara så här är kanske att vi som barn har mycket mindre tid i
"bagaget" – vi har helt enkelt inte levt så länge. Då blir tiden
vi upplever för stunden relativt ganska stor om vi jämför med
bagagetiden. Att vänta t ex 1 vecka (168 tim) när vi är 5 år innebär
att väntan är 0,38% av vår bagagetid. Nu när jag är 48 år innebär
denna väntansvecka 0,040%. Alltså nästan 10 gånger mindre! Inte
undra på att det känns som allt går 10 gånger fortare!
Hur som helst kan jag inte påverka detta utan fokus handlar
idag mer om att ”frigöra” tid som kan nyttjas till sådant jag
uppskattar. Till sådant hör att hänga med grabbarna i logen.
Det blir ofta stressigt mellan jobbet och att ta sig till lokalen och
ibland dyker tanken om att skippa logeaftonen upp – då kan jag ju
istället få tid åt något annat den kvällen!? En bråkdel av en sekund
med eftertanke påminner mig om hur intressant och trevligt det
ändå blir att träffa den brokiga skara av
vänner som Logen Circius består av. Och
dessutom har vi en stund i Lunden som är
vigd åt tiden. Denna korta stund av tystnad
och stillhet känns för mig oftast som en
liten rännil av den utsträckta tid som
jag förr upplevde.
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RSM Ulf Tengbrand

”Frihet är det bästa ting som sökas kan
all världen kring”
Biskop Thomas frihetsvisa, även Biskop Thomas frihetssång, är de sista
stroferna i Frihetsvisan eller Engelbrektsvisan. Texten är troligen från 1439
av biskop Thomas Simonsson i Strängnäs.
Visan ingår i ett krönikespel om Engelbrekt Engelbrektsson och Karl
Knutsson inför kungavalet 1440. Frihetsvisan hyllar Engelbrekt och dennes
nationella frihetskamp mot det danska förtrycket under Kalmarunionen,
samt i den senare delen – känd som Biskop Thomas frihetsvisa – den
nationella friheten och självbestämmanderätten.
Visan som är en politisk agitationsdikt står genom sina litterära kvalitéer i
en särklass bland politiska visor från nordisk medeltid.
Med ovanstående som grund och till det de 35 år som jag gjort i Kronans
tjänst fick de bli just ”Riddaren av FRIHETEN!”
De sista åren tjänstgjorde jag som stabschef på Södermanlands regemente
i Strängnäs, P 10, och krigsbefattningen var då även stabschef i den
mekaniserade brigaden som regementet hade att sätta upp.
Spännande och trevliga uppgifter där det var många människor som jag
mötte i många olika situationer. Gällde dock att ha klara mål, vara lyhörd och
till slut komma fram till beslut som skulle effektueras. Att dessutom ha lite
ordning och reda, struktur på arbetet och samtidigt ha trevligt var inte helt fel.
1987 tog svärfar med mig i Druid-Orden - det har jag inte ångrat. Trevligt
från första början och uppskattar verkligen mötena med bröderna!
Efter 30 år blev det till att komma med i Ordensledningen och då som
RSM. Kändes helt rätt att erbjudas den platsen efter fyra år som M och 12 år
som SM. Kan väl nämna att jag även varit ÄÄ och MÄ i hemmalogen Idris
och även SOÄ i Storlogen Bardaland.

Då kommer vi ner på genomförande av våra logekvällar som består av tre
delar. Förloge, rituellt möte i Lunden och sedan efterloge med brödramåltid.
Någon loge har försökt att vända på möteskvällen och då har man nog inte
följt våra ”planer”!
Några har klätt sig i frackrock men glömt västen och tagit på sig
kostymbyxorna till detta och det är nog även det lite utanför ”planen”! Har
logen högtidsloge så är det nog dags att ta fram fracken eller motsvarande
och även här kanske det förekommer avsteg från ”planen”.
För egen del så tycker jag att det viktigaste är mötet i Lunden. Du ska
känna igen dig om du är på möte ända från Kiruna till Trelleborg och även
i Helsingfors och för detta har vi våra fina ritualer som kan jämföras med
Komp/plutreglementen.
Även här finns det de som gör avsteg av den större graden. Släcker
sjuarmade ljusstaken och altarlågan så det är helt svart i Lunden. Var finns
då elden från Riksmötet och hur är ”planen”?

Vad är det då som styr Druid-Orden och hur kan det då liknas med brigaden:
Ordenslagen! – Brigadreglementet!
Ordenslagen får vi när vi går med i Orden och den är uppe till förhandling
vart fjärde år då vi genomför Riksmöte.
Ordenscirkulär! – Stående order!

”Planen” är det som har beslutats genom åren och finns
nedtecknade i våra styrande dokument. Här finns ingen
möjlighet till diskussion. ”Planen” skall följas!

Så här beskrivs Ordenscirkulär i Ordenslagen
§84
Ordensledningen tillkännager i Ordenscirkulär tolkningar av denna
grundlag samt meddelar erforderliga arbetsordningar och instruktioner.

Några hastar över den sista viktiga delen när det är nedsläckt i Lunden
och var och en kan tänka på livet under en stilla stund under den vackra
stjärnhimlen. Vet att många upplever denna stund som den bästa delen i Lunden.
Lokala avvikelser kan och får givetvis förekomma beroende på lokal
och andra förutsättningar men det är
viktigt att vi inte förändrar symboliken
i våra ritualer.
För att hantera ritualerna har
vi ett särskilt Ritualutskott, RU,
där RSM är ordförande och som
sammanträder var sjätte månad
och har du några tips, råd eller
synpunkter på våra ritualer
så hör gärna av dig. Du
hittar RU sammansättning i
Arbetsordningen.
Ritualerna bör och
skall utvecklas hela
tiden för att vi ska få
det bästa av tiden i
Lunden!
Vi ses i Orden och i Lunden!

Ordensledningens ämbetsmannakonferens! – Brigadrapporten
Ordensrådet! – Brigadstabens möte med DUC (direkt underställda chefer)
Så här beskrivs Ordensrådet i Ordenslagen
§6
Ordensrådet (OR) består av Ordensledningen jämte samtliga SÄÄ.
Ordensrådet sammanträder på kallelse från Ordensledningen. I
Ordensrådet sker beslut om av till Rådet från Ordensledningen
hänskjutna frågor samt kompletteringsval till Ordensledningen,
beslut om medlems- och gradavgifter samt yttrande över till
Riksmöte inkomna motioner. Ordensrådet skall även utgöra
remissorgan i frågor som rör Ordenscirkulär, ritualer och i
budgetfrågor. Ordensrådets medlemmar tillställs alla protokoll från
Ordensledningens ämbetskonferenser (ÄK).
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Rekrytera mera med vårt
uppdaterade rekryteringsmaterial!
Hur används de?
Bilderna ligger i format av Microsoft PowerPoint samt
Adobe PDF och kan med fördel användas på stor skärm.
Ett lämpligt tillfälle att visa bilderna kan vara då man
bjuder in intresserade för att ge dessa mera information
om orden. Kanske de därefter kan delta vid efterloge. Till
materialet medföljer också ett stolpmanus med förslag på
vad som är användbart att samtala om till respektive bild.
Jag föreslår att varje loge även avsätter tid för att ge
alla bröder möjlighet att titta på materialet. Antingen en
egen kväll för detta eller att det sker i efterloge som en
aktivitet.

Som jag hoppas Ni väl känner till vid det här laget finns
hjälp och stöd vid rekryteringen. Druidorden har sedan
cirka 10 år arbetat med en rekryteringsmodell där
intresserade bjuds in till träffar. Sedan lång tid tillbaka
har även funnits ett bildmaterial som kunnat användas
vid presentation av orden. Materialet togs ursprungligen
fram som en naturlig del av rekryteringsmodellen.
Under våren 2018 har vår redaktör Kari Arnivaara
arbetat med detta material för att det ska kännas mera
intressant och aktuellt. Bilderna presenterades vid SLämbetsmannautbildningen som hölls i Malmö i augusti
och nu ligger de äntligen på vår hemsida tillgänglig för
alla ämbetsmän.
Var finns de?
Materialet finns på vår gemensamma webb. Logga in
på ”Stammen”. Klicka på ”Formulär och hjälpmedel”,
gå vidare till ”Dokument för grundloger”. I fältet
”Rekrytering” hittar ni PDF, PowerPoint och stolpmanus.
PowerPoint-versionen är hoppackad som zipfil och måste packas upp innan den
kan användas.
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Rapport från S
Sara Mangsbo
En hälsning inför året 2019 från Uppsala. Under de 1,5 år som gått sedan vi sågs så har min grupp
vid universitetet växt och består nu av två doktorander, en postdoktor, två forskare och två tekniker. Vi
arbetar med utveckling av många olika immunterapiprojekt i tidig fas och vi hoppas att en eller flera
av dem kan ta sig till kliniken.

Handläggaren informerar
Tiden går och vi skriver nu 2019 i kalendern.
Stipendiefonden växer sakta men säkert och det är
nu cirka två år kvar innan vi ska dela ut stipendier.
Vi har i dag 700 000 kr i fonden, men det skulle
kunna var mycket mer.
Vi är idag cirka 140 månadsgivare, vilket
motsvara 3 % av alla bröder. När jag tog över som
handläggare var målet att det skulle vara 1000
månadsgivare (20 %), vilket inte tycktes som
ett ouppnåeligt mål då, men som visat sig vara
väldigt svårt att nå.
Om alla bröder gav 50 kr om året, eller
en krona/vecka, skulle vi kunna dela ut över
en miljon kronor på Riksmötet 2021. Det tål att
tänka på. Det är inte storleken på bidraget som är
det viktigaste utan att så många som möjligt bidrar.
Det har kommit en del kritik om att det varit
svårt att registrera sig som månadsgivare och
att vissa banker tar ut en avgift varje månad för
överföringen. Jag och RSSkm Ulf Högberg håller i
dagarna på att ta fram en autogirolösning för att
göra det lättare och för att få bort den avgift som
tas ut. Mer information kommer om detta när
lösningen är klar.
Conny Karlsson, handläggare Stipendiefonden
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Vid universitetet så kan vi etablera nya typer av terapier i ett forskningsstadie och sedan krävs det
ofta att en industriell partner tar över projektet för att ha råd att gå till en klinisk studie.
Det har också varit en fantastisk tid då immunonkologin har gjort enorma framsteg på senare tid
och i höstas blev det klart att Nobelpriset i fysiologi eller medicin gick till James P. Allison och Tasuku
Honjo. Dessa forskares grundforskning ligger till grund för det enorma terapigenombrott vi sett inom
cancerfältet sedan 2011.
Melanom, lungcancer och blåscancer är solida cancerformer som kan i olika grad effektivt
behandlas med dessa nya antikroppsterapier. I alla dessa cancerformer så har immunförsvaret
lyckats att se och känna igen cancern och kan reagera på den. Men över tid så har immunförsvaret
”tröttnat” och vad terapierna gör är att de återupptar energin så att de T lymfocyter som finns,
effektivt kan döda tumörcellerna.
Inom prostatacancer så behöver vi lära upp immunförsvaret så att det initialt kan känna
igen tumören, innan man kan börja använda dessa antikroppsterapier. Vi arbetar därför, med
ert stöd, med att utveckla terapier som ser till att öka antalet T celler som kan känna igen
och döda prostatacancercellerna och göra det i ett tidigt skede. På så sätt hoppas vi att de nya
antikroppsterapierna också kan börja fungera i prostatacancer.
För att möjliggöra att forskningen också tar sig vidare till kliniken och patienten så jobbar jag
aktivt med stöd från innovationssystemet vid Uppsala Universitet. I somras så köptes ett akademiskt
projekt upp från ett bolag jag startat och genom sådana resor hoppas jag att de terapier vi utvecklar
inom akademin når kliniken.
Vi arbetar också aktivt tillsammans med SciLifeLabs läkemedelsplattform (DDD) i ett projekt vi
arbetat med sedan 2016.
Behandling inom onkologi har förändrats över tid och jag hoppas nu att vi inom de nästa 5 åren
ökar vår förståelse för vilka terapier vi kan använda i ett tidigt skede i en icke-spridd sjukdom och att
vi också förbättrar vår förståelse för hur vi kan diagnostisera cancer i tidigt skede och på ett sätt som
gör att vi förstår vem vi ska behandla och med vad. Jag och mitt team jobbar vidare.
Tack till er för ert stöd!
Varma hälsningar
Sara Mangsbo
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Stipendiefonden
Tobias Nordström
Vid riksmötet i Linköping 29 juli 2017 hade jag den stora äran att motta
Druid-Ordens stora forskningsstipendium. Detta har haft avgörande
betydelse för min forskningsverksamhet. Redan under 2018 har vi publicerat flera viktiga artiklar om hur vi kan förbättra sättet att hitta män med
prostatacancer och jag har haft möjlighet att registrera två doktorander
inom vårt arbete. Tack vare stödet från Druid-orden står vi nu starkt rustade
för att genomföra flera ambitiösa studier under kommande år med målet att
förbättra för män inom prostatacancervården.
Sedan 1990-talet har blodprovet PSA och efterföljande traditionell
vävnadsprovtagning av prostata använts. Bland annat har den tidigare mottagaren av Druid-Ordens stipendium professor Jonas Hugosson visat att risken att avlida av prostatacancer minskar om män genomgår regelbunden
testning med PSA. Så varför införs inte screening för prostatacancer? Tyvärr
har både PSA-testet och efterföljande behandling flera begränsningar. Med
metoden hittar man många små, ofarliga tumörer. Detta kallas överdiagnostik och medför att mannen får en onödig diagnos, med efterföljande
risk för sido-effekter av behandling, oro och även kostnader för samhället.
Dessutom har PSA-provet en begränsad känslighet att upptäcka även farliga
tumörer. Det innebär att män med tumörer som behöver behandlas inte
alltid upptäcks. En tredje viktig komponent är att behandling för prostatacancer ofta är behäftad med sido-effekter. Såväl påverkan på erektionsförmågan och kontinens efter behandling förekommer, så det är avgörande att
bara män som verkligen vinner på aktiv behandling av sin prostatacancer
genomgår sådan.
Vår forskning har målet att förbättra hur vi diagnosticerar prostatacancer, och senaste åren har utvecklingen gått snabbt. Vi har utvecklat och
introducerat det nya blodprovet Stockholm3-testet. Det har också introducerats undersökning med magnetkamerateknik (MR) för att förbättra
sättet vi tar vävnadsprover på. Under 2018 har vi färdigställt första fasen
av studien STHLM3MR som undersöker en förbättrad diagnostisk kedja där
man erbjuder Stockholm3-testet, MR och riktade vävnadsprover till män
som vill undersöka om de har prostatacancer. Studien var ett skandinaviskt
samarbete och visade att vi nästan kan halvera antalet män som behöver
genomgå vävnadsprover och antalet män som får en diagnos med vad som

bedöms vara en ofarlig tumör (överdiagnostik) samtidigt som vi hittar
fler män med behandlingskrävande prostatacancer. Resultaten har väckt
intresse och redan legat till grund för hur man valt att arbeta på Prostatacancercentrum St Göran i Stockholm. Vi är nu förväntansfulla då arbete
pågår på flera platser i landet för att möjliggöra användning av tekniken
inom lokal rutinsjukvård.
Under 2018 beslutade Socialstyrelsen att inte rekommendera organiserad screening för prostatacancer, då fördelarna ännu inte tydligt överväger riskerna som beskrevs ovan. Vi genomför nu därför huvudstudien av
STHLM3MR med målet att kunna erbjuda tillräcklig kunskap för beslut om
både screening och brett användande av ny teknik inom prostatacancerdiagnostiken. Huvudstudien är en så kallad randomiserad prövning där vi bjuder
in 25,000 män till screening och jämför traditionell utredning med den nya
tekniken där Stockholm3-testet och MR används.
Om våra förhoppningar infrias kommer vi inom enstaka år på ett säkert och
evidensbaserat sätt ha förbättrat metoden hur vi diagnosticerar prostatacancer
så den blir kraftfull, effektiv och skonsam för de män som vill utredas.
Tobias Nordström

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.

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. Varje skänkt krona går oavkortat till fonden!
Swish: 123 1627 421 | BG: 5258-8134
Har du frågor kontakta Conny Karlsson, conny@tailspin.se, mobil 070-886 73 86
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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.
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Rådslag i ROÄ-graden Välgörenhetsrapport
från Logen Ad Astra

Lördag den 24 november avhölls Rådslag i Riks Old Ärkgraden i ordenshuset
i Malmö. 64 st Riddare samlades från 17-tiden i förrummet för lite samkväm
innan Ceremonimästare Per-Arne Meijgren kallade till upprop och intåg i
Lunden klockan 18. Talman ROÄ Dag Wikman hälsade alla välkomna till
kvällens rådslag med dikten ”Efter sommaren” av Eva Rawling. Vid kvällens
rådslag ärades 3 st OÄ:ar med ROÄ-graden.
Riddaren av S:t Olofsleden, Leif Ohlsson med ett sköldemärke utvisande,
en grusväg i brunt, naturen i grönt och en blå-grå himmel.
Riddaren av Bottenviken, Ulf Bergström med ett sköldemärke utvisande,
en gammal träbyggnad, med bakgrund av skog och himmel.
Riddaren av Roslagen, Börje Eriksson med sköldemärke utvisande,
ett kustlandskap i brungrått, i förgrunden en fyr och en fiskmås samt en
segelbåt på blått hav.

Ad Astras ämbetsmannakår 2018-2020 satte upp tre mål i samband med att
man tillträdde (se SDT nr 3, 2018). Två av målen handlar om antal bröder
och närvarofrekvens.
Det tredje och sista, men absolut inte det minst viktiga av målen handlar
om Välgörenhet. Att vi ordentligt fokuserar på Välgörenhet, en av våra tre
bärande grundprinciper, känns fullständigt naturligt för oss, säger Jan Kluge,
ÄÄ i Ad Astra. Vår loge har sedan flertalet år tillbaka haft en tradition av ett
framgångsrikt välgörenhets-arbete. Det mål man satte upp var att samla in
och öronmärka 35 000 kr per kalenderår för välgörenhet. Vi har primärt
tre intäktskällor; vår årliga auktion (som senast gav nästan 13 000 kr i
överskott), nettot på frekventa lotterier samt brödernas välvilja att frikostigt
avrunda notan på logekvällar, något som vi kallar ”fonden på bongen”,
säger Broder Jan. Värt att säga är att Ad Astra har 79 bröder. Det är sedan upp
till välgörenhetsutskottet/biståndsgruppen (VU) att hitta lämpliga objekt
att tilldela medel. VU i Ad Astra har bestämt att man ska ha tre perspektiv
för biståndet. Dessa är internationellt, nationellt och lokalt. VU har också
beslutat att fördelningen mellan de tre perspektiven ska vara 10 000 kr
lokalt, 10 000 kr internationellt och övriga medel nationellt, ca 15 000 kr.
Det nationella biståndet från oss kommer huvudsakligen att fokusera på
Druidordens Stipendifond, säger Broder Jan. Internationellt har vi i nuläget
endast ett mindre engagemang sedan ett antal år tillbaka. Detta utgörs av
ett löpande bistånd till ett barn i Indien. VU kommer därför att fortsätta
sitt arbete för att hitta ett eller några huvudobjekt att tilldela medel för den
internationella välgörenheten.
När det gäller satsningen lokalt, fattade VU nyligen beslut om att satsa de
10 000 kr inför jul. Bidraget går till Enebackens Barn- och Familjeinstitution
och består av presentkort på några olika äventyrs-, klätter och actioncenter
i Malmö, samt presentkort på Mobilia Shoppingcenter. Allt detta lämnades
över onsdagen den 28 november av tjOÄ, Sten-Åke Ljung, och togs emot av
sektionscheferna Madeleine Wiik och Marie Djurfeldt (se bild).

Börje Eriksson, Leif Ohlsson och Ulf Bergström
Efter det väldigt högtidliga mottagande av de tre nya riddarna övergick vi
till parentation av Riddaren av Den Gyllene Saxen, Lennart Karlsson, född
1939-05-26, avliden 2018-09-19.
Under punkten ideellt framförde Riddaren av Den Röda Bohusgraniten,
Mats Rosenbielke en mycket intressant upplevelse ”Två möten – Land och
Hav” från en resa på panamakanalen från hav till hav.
Efter avslutat möte i Lunden välkomnades bröderna till gästabud.
Där samlades 69 riddare till en utsökt middag som presenterades av
Riddargradens Lv Riddaren av Broderskapet, Göran Lundgren och leddes av
Cermonimästare Per-Arne Meijgren.
Vid måltiden framförde nyblivne ROÄ Ulf Bergström Riddaren av
Bottenviken recipiendernas tacktal för den vackra ceremonin. Därefter
förklarade de nyvordna riddarna sina riddarnamn och sköldemärke. Därefter
avslutades den rituella delen av gästabudet och kvällen fortsatte med trevligt
umgänge tills det var dags för hemgång.

Barnen på Enebacken, i åldrarna 0-12 år, kommer från socialt utsatta
familjer i Malmö och anledningen till placeringen kan skifta. Enligt en
tidningsartikel i Sydsvenskan från våren 2016 kan det exempelvis handla om
barn som inte får mat, går i tunna kläder mitt i vintern, barn som hotas eller
blir slagna. Båda sektionscheferna blev mycket glada och tacksamma för
gåvan och var imponerade av vår verksamhet, säger Broder Sten-Åke. De blev
intresserade av Druidorden. Jag fick känslan av att de skulle gå hem till sina
respektive och berätta. Kanske det leder till någon presumtiv broder, säger
Broder Sten-Åke.
Utöver logens insamling av medel för att uppnå insamlingsmålet 35 000
kr per kalenderår så finns det i skrivande stund minst sex månadsgivare
direkt till Stipendie-fonden inom Ad Astra och ÄÄ Jan Kluge är övertygad om
att det kommer att bli fler.
- Jag utmanar därför alla ÄÄ:ar i Sverige att snarast se till att 10% av
logens bröder är månadsgivare till Stipendiefonden. Jag uppfattar att det
fanns 77 månadsgivare nationellt när den nya kampanjen startade. Jag vet
också att vi i skrivande stund är ca 130 månadsgivare nationellt. Om alla
loger klarar 10% så blir vi ju ca 500 månadsgivare säger Jan och hoppas att
alla ÄÄ:ar hörsammar hans utmaning.

Vid pennan ROÄ Lennart Cederberg, Riddare av Mittriket
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Cancer i min prostata
John-Ture Karlsson

Den 22 juli 2011 fick jag beskedet att jag hade cancer i min prostata. Samma
dag sprängde Anders Behring Breivik en bomb i Oslo och sköt 69 personer på
Utøya. En mörk dag som man egentligen inte vill minnas men som jag aldrig
kommer att kunna glömma.
Redan när jag åkte till Umeå för att ta del av resultatet från biopsiprovet
som tagits några veckor tidigare anade jag att allt kanske inte skulle stå
rätt till. Jag hade en del kunskap om prostatacancer. Sju år tidigare hade
PSA provet visat 9,5 (kanske p g a infektion) men inget hittades i cellprovet
och mitt PSA sjönk sedan till normal nivå igen men hade nu ökat igen. Min
äldre bror hade drabbats av prostatacancer. Jag visste att
han hade behandlats med Brakymetoden som när han
behandlades var helt ny. Han var nöjd med resultatet. Jag
visste också att sjukdomen ansågs så pass allvarlig att
man hade rätt till s k ”second opinion” alltså prata med
mer än en läkare.
Trots mina aningar blev jag både kall och varm
när läkaren sa att man hittat cancerceller i provet.
Gleasontalet var 7 vilket innebar att jag låg på
mellanrisk. Under 7 betraktas som lågrisk och över som
högriskcancer. Talet får man fram genom att beräkna
hur många och hur stora cancerceller provet innehåller.
Resultatet var alltså inte allt för alarmerande men vi
bör göra något, sa läkaren. Han sa att operation var den
vanligaste behandlingen. Hade jag inte vetat vad jag visste
skulle jag ha sagt att då gör vi det. Jag kände mig ganska
liten men lyckades ändå säga att jag inte ville bli opererad.
Jag vill göra något annat och träffa en annan läkare.
En ny kallelse kom. Nu till onkologen och nu hade
jag läst på ordentligt om sjukdomen så när jag kom dit
hade jag nästan bestämt att jag skulle försöka få samma
som min bror. Brakybehandling som nu innebar att man
skulle föra in radioaktiva korn i prostatan och som fick ligga där några
minuter. Behandlingen skulle sedan upprepas efter 2 veckor. Jag hade också
pratat med en före detta arbetskamrat som fått behandlingen. Förutom
Braky fanns traditionell strålning, operation, frysning eller alternativet att
vänta och se. Eftersom jag inte hade högriskcancer kanske det kunde vara ett
alternativ för mig.
Om du hade varit 10 år äldre skulle jag kanske kunnat tänka mig att vänta
och se men om vi gör det så är jag rädd för att din cancer kommer att ge dig
stora problem längre fram så det ser jag inte som något alternativ för dig, sa
läkaren. Vi har inte Brakymetoden här i Umeå men jag skriver ut en remiss
till Karolinska i Stockholm så får du åka ner och träffa en läkare där om du
vill det, sa hon. Sedan frågade hon om hon fick berätta hur vi gör här i Umeå?
Ja, visst får du det sa jag och tänkte, ”beflita dig om att öka dina kunskaper”
Vi använder traditionell strålning. Vi börjar med att lägga in 3
guldkorn i din prostata och efter 2 veckor när dom har stabiliserat sig tar
vi en röntgenbild och ser då var i prostatan kornen sitter. Sedan börjar
behandlingen och då utgör guldkornen markörer som visar var din

prostata finns just vid strålningstillfället. Då tas en bild och därefter ställs
strålningsaparaturen in så att bara området där prostatan ligger strålas.
Förut måste vi stråla ett område stort som en tennisboll för att inte missa
prostatan. Nu är vi nere på en golfbolls storlek vilket markant har minskat
oönskade effekter av strålningen, förklarade läkaren. Du får göra 39
behandlingar, 5 behandlingar per vecka. I dag har man utvecklat metoden
till 7 behandlingstillfällen. Jag blev lite osäker vilket läkaren noterade. Du
behöver inte ta ställning i dag. Åk hem och fundera några dagar. Vill du så
skriver jag en remiss. Vill du ha behandling här sätter vi igång direkt.
39 resor á 7,5 mil enkel väg. Många pendlar det varje
dag så det skulle inte vara något problem. Efter 3 dagar
ringde jag läkaren i Umeå och sedan satte allt i gång.
Nu var vi i november och behandlingen beräknades
vara färdig till jul. Varje gång blev jag väl mottagen av
underbara människor. Jag blev upplyst om att ta det lugnt
och om jag skulle missa tiden någon gång så säg bara
till att du kommit så klämmer vi in dig. Du kan få vänta
lite men vi fixar det. Efter någon vecka kom det enda
problem jag upplevde under behandlingstiden. Urinröret
mådde inte bra av strålningen och det började svida vid
toalettbesök. Drick mycket vatten så att salter och annat
som följer med urinet ut blir ordentligt utspätt var det råd
jag fick och det hjälpte. För övrigt hade jag inga problem
med behandlingen och inte tiden efter. Några månader
efter avslutad behandling fungerade jag som vanligt igen.
Inom 1 år efter behandlingen förväntades mitt PSA ha
sjunkit till under 1,0. Det hade det inte gjort, det låg på
2,1 vilket gjorde att min läkare lät skiktröntga mig. Då
visade det sig att en liten vit fläck fanns kvar i prostatan
och den borde inte ha varit där. Vi är 3 läkare som tittat
på detta och vi har kommit fram till att det förmodligen
är en försenad reaktion på behandlingen som är orsaken, sa min läkare. Du
behöver inte oroa dig, vi fortsätter med PSA test var tredje månad. Skulle PSA
stiga gör vi en ny röntgen och blir fläcken större så kommer vi att åtgärda det.
Kanske genom frysbehandling. Det som hände var att PSA sjönk och kom ner
till 0,5. Där har det varit stabilt under flera år nu och det är bra. Jag både är
och känner mig frisk och jag kan inte säga att behandlingen har sänkt min
livskvalitet i någon högre utsträckning. Jag är snart 75 år så att potensen inte
längre är på topp behöver inte bero på behandlingen.
Jag känner mig så otroligt tacksam över den hjälp jag fick med att bota
min cancer. Jag tänker ibland på hur jag skulle ha haft det i dag om jag inte
genom ett enkelt PSA prov (som inte var speciellt högt 5,5) fått remiss till
urologen för undersökning.
Du Broder som läst till hit och inte har tagit något PSA prov, gå och gör
det för den här sjukdomen kan man få hjälp med och botas från, om man
kommer under behandling i tid. Det är så onödigt att så många som 2 500
män ska behöva dö i förtid varje år i sviterna av prostatacancer.

druid
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Stipendiefondens Företagsdiplom
För att få företag att donera pengar har Stipendiefonden har tagit fram ett Företagsdiplom. Tanken är att vi får företag att
skänka pengar och som tack för detta får de ett fint diplom att hänga upp på väggen. Många företag skänker i dag pengar till
olika välgörenhetsorganisationer och tanken är att även Stipendiefonden skall var en del av detta. Vi har säkerligen många
bröder som äger företag eller som har bra kontakt med de företag de arbetar på.
Hur går då detta till? Jo, om ni får företag intresserade skickar ni ett mail till mig på stipendiefonden@druidorden.org
med kontaktuppgifter till företaget. Jag ser då till att det skickas en faktura till företaget och när denna är betald skickas det
ett diplom. Företaget kommer även att få med sin logga i SDT, där vi tackar för gåvan. Gåvans storlek är varierar mellan
2 500 – 5 000 kr, beroende på företagets storlek och möjlighet att skänka pengar till detta ändamål.
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Stiftarbroder Ronald Holmströms
välgörenhetsgåva till Logens Camulus
Text: Tomas Monsén, bild: Olof Boqvist

Under hösten 2018 lät några bröder meddela ÄK i Logen Camulus att “något
stort” var på gång, men ville inte berätta mer innan man kommit längre fram
i arbetet. Naturligtvis väckte detta nyfikenhet och jag får erkänna att fantasin
satte igång hos mig och jag gissar även hos flera andra bröder. Senare under
året fick vi så svar på vad hemlighetsmakeriet och “något stort” innebar, och
vi blev sannerligen inte besvikna - det var verkligen något stort som hänt
Logen Camulus - Vi hade fått en mycket generös donation, faktiskt så generös
att den översteg våra vildaste föreställningar - dryga 3 miljoner kronor!
Gåvan överlämnas av logens enda kvarvarande stiftarbroder; Ronald
Holmström. Ronald var med när det begav sig, den 5:e april 1970, då
Camulus instiftades som loge i Skövde. När logens arbete startades upp,
behövdes en skattmästare och Ronald åtog sig uppdraget och satt logens
första år (1970-74) i ämbetsmannakåren på denna post.
Vi som är något yngre än Ronald och inte var med 1970, har sedan
fram till 2017 kanske inte träffat Ronald så ofta på våra möten, men så
plötsligt hände något i slutet av 2017 och ett nytt ansikte dök upp - det var
Ronald som “hittat tillbaka”. Nu har det blivit en vana att se honom på sin
hedersplats i Lunden vid nästan varje möte, och är han inte där undrar
många vart han blivit av.
Mitt första möte med Ronald var i efterlogen en årsdag, då han kom fram
till mig, tryckte min hand, såg lite klurig ut och frågade “Monsén... det är inte
så vanligt... är du släkt med Bengt?”. Bengt var min farfar och det skulle visa
sig att Ronald och Bengt blev och var goda vänner från början av 60-talet, när
familjen Monsén flyttade till Skövde från Stockholm. Världen är liten...
Det stora som alltså hänt Logen Camulus är inte bara att stiftarbroder
Ronald “hittat tillbaka” till oss i logen, att han delar med sig av sin
erfarenhet och visdom under för- och efterloge, utan även att han skänkt
en mycket stor summa pengar, att användas till välgörenhet. Genom
broder Bertil Kilander, Skr Staffan Lindholm, Skm Bengt Berg och ÄÄ JanOlof Svärd samt med hjälp av bankens jurister och RSL, har ett gåvobrev
utformats som ger Logen Camulus möjlighet att i enlighet med Ronalds

vilja utdela penninggåvor till välgörenhet ur fonden. Del av avkastningen
utdelas av Logen Camulus från Ronald Holmströms Minnesfond och ges till
organisationer som verkar i Skövde och som har så liten andel administrativ
omkostnad som möjligt.
Hur tackar man någon för en sådan gåva som ger Camulus möjlighet
att i än större utsträckning verka för välgörenhet? Ja, den frågan ställde sig
nog många i logen, men på vårt avslutningsmöte inför juluppehållet 2018,
fick Ronald så mycket tack, så många lovord och så mycket uppskattning
- och framför allt, besked från de två organisationer han tillsammans med
logen valt att utdela den första gåvan till, att hans donation gör verklig
nytta för behövande familjer och barn i Skövde. Stiftelsen Jultomtarna
och Frälsningsarmén i Skövde fick 20 000 Kr var ur Ronald Holmströms
Minnesfond detta första år, och utöver det fick Stiftelsen Jultomtarna
ytterligare 15 000 Kr av Camulus egna bröder som under året samlat till
dessa under våra möten.
Den tacksamhet och glädje som representanterna för respektive
organisation uttryckte till Ronald och till logen gick inte att ta miste på
- en genuin och verkligt välgörande gåva som kommer till stor nytta för
Skövdeborna. De båda lokaltidningarna var på plats för att fotografera och
intervjua Ronald och arbetsgruppen, något som resulterade i fina artiklar i
dessa båda publikationer. De många tacktalen i efterlogen avlöste varandra
och det var inte utan att det stockade sig lite för ÄÄ Jan-Olof Svärd när han
uttryckte hela logens, och de behövande Skövdebornas stora tacksamhet till
Ronald. En gåva av den här storleken ger möjlighet att göra verklig nytta
för behövande, men självklart även möjlighet för Logen Camulus att synas
och höras och på så vis locka än fler bröder till vår skara, som i sin tur kan
samla in ännu mer till välgörenhet.
Logen Camulus bröder, Förenade Gamla Druidorden, hjälporganisationer och
alla behövande i Skövde tackar Ronald Holmström för denna fantastiska gåva!

Ronald Holmström omgiven av den arbetsgrupp som arbetat med
projektet fr vänster ÄÄ Jan-Olof Svärd, Skm Staffan Lindholm, Skm Bengt
Berg, Stiftarbroder Ronald Holmström samt broder Bertil Kihlander

Ronald Holmström omgiven av fr. vänster ÄÄ Jan-Olof Svärd, AnnaKarin Haglund (Sällskapet Jultomtarna) samt Michael Lehnberg
(Frälsningsarmén).

re till

va
bli månadsgi

Glöm inte Stipendiefonden
Bg 782-1911, märk talongen: Stipendiefonden
Swish 123 1627 421
varje skänkt krona går oavkortat till fonden
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Jubelveterantecken
hos Hesperus

Jubelveterantecken
hos Ogmion

SM Lars Molin, RSSkm Ulf Högberg, ROÄ/Hedersdruid Sverker
Nilsson, SÄÄ Lars Kjellgren, SMÄ Christer Jonsson, sittande
Jubelveteran OÄ Jerry Agurell
29 november utdelades jubelveterantecknet till broder Jerry Agurell hos
Logen Ogmion, Hudiksvall. Vi var många som ville dela detta ögonblick
med honom och vi fick höra många tal till honom av ÄÄ Stellan Stark, ROÄ
Ingemar Ehn, SÄÄ Lars Kjellgren samt RSSkm Ulf Högberg, men förutom
tal hade även ROÄ Sverker Nilsson en dikt komponerad till broder Jerry.
Denna broder har verkligen levt ett intressant druidliv i många aspekter.
Upprinnelsen till att han blev en broder var att han hade fått ett ultimatum –
flytta med ner till Hudiksvall eller stanna kvar i Kiruna, varvid han insåg att
han kände ju ingen på den nya orten – förutom då frun och svärfar/mor...
Detta föranledde att han blev rekommenderad in i Druid-Ordern i Logen
Polaris, Kiruna innan han flyttade.
Jerry flyttade ner till Hudiksvall och började en lång arbetarkarriär inom
ett flertal olika företag i trakten. Med hjälp av Druiderna kom han i kontakt
med många nya personer och kände sig välkommen. Inom Druiderna klev
han uppåt bland graderna och sökte sig gärna till de större träffarna samt
IGLD, varvid han kom ikontakt med bröder utomlands – vilket han fick
nyttja då han företog sig en långresa till Australien och bodde hos en broder
där i ett par veckor samt besökte deras loge – vilket gav mersmak och är nog
en av orsakerna till att vi ser honom flitigt numera inom Facebookgruppen
för Druiderna. Allt detta och flera andra saker berättade han om i sitt
middagstal, vilket trollband oss övriga bröder- vi fick veta många nya och
personliga saker som vittnar om ett fantastiskt liv, framför allt om att han
bestämde sig för att leva som en god människa. Broder Jerry har nyligen
erhållit 500 möten märket vilket visar på en flitig och viljestark broder.
Vi lyfter på hatten till denna nya jubelveteran och gratulerar av hela vårt
hjärta! Grattis broder Jerry!

Sittande från vänster: RSÄÄ Anders Eriksson, Jubelveteran Lennart
Andersson, SÄÄ Thomas Servin, ÄÄ Eskil Jönsson.
Stående från vänster: Ljusbärare Stig Påhlsson, fackelbärare ROÄ
Ronnie Holmgren, ROÄ Per-Arne Meijgren, fackelbärare Christer
Henriksson och ljusbärare Bo Månsson
Tisdag den 4 december. Ett speciellt och ovanligt eubatmöte. Ett möte, som
få av bröderna har upplevt tidigare. Hesperus hade äran, att denna kväll
kunna uppmärksamma en jubelveteran! Broder Lennart Andersson fick
denna kväll, all den uppmärksamhet som han gjort sig förtjänt av, efter
femtio år som ordensbroder.
Efter att ÄÄ Eskil Jönsson öppnat mötet, leddes broder Lennart in i
Lunden, flankerad av ljusbärare, strax därpå tågade representanter för
Riksstorlogen och Storlogen in. Under en stilfull och värdig ceremoni mottog
broder Lennart bevis på sitt mångåriga arbete för Hesperus och bekläddes
med det synbara tecknet för en jubelveteran. Efter den följande traditionella
ritualen, avslutades det minnesvärda mötet i Lunden.

Efterlogen

ÄÄ Eskil bjöd till bords och kunde fresta med räkcocktail och fläskfilé med
vitlöksdoftande potatisgratäng. Istället för ”vanlig” dessert, hade vår yttervakt
Åke Palmquist, (en mästerkonditor), bakat tårtor som senare skulle serveras
till kaffet. Likväl serverades en smarrig pannacotta efter den superba måltiden.
MÄ Arne Nilsson höll talet till fosterlandet, bl a framhöll han vikten av
kunna göra ingenting, en mycket underskattad syssla som borde röna större
uppskattning! Talet till jubelveteran broder Lennart, hölls av ÄÄ Eskil Jönsson.
Han upplyste de församlade bröderna om, att senast vi hade en
jubelveteran var för 17 år sedan och, att det kommer att dröja till nästa
gång. Han framhöll, att broder Lennart har under åren varit synnerligen
aktiv inom logen med uppdrag som Lv, M, tjOÄ och dessutom varit drivande
i, den numera avsomnade, konstklubben. Han är dessutom fadder till tre av
de närvarande bröderna: RSÄÄ Anders Eriksson och de båda ljusbärarna, OÄ
Stig Påhlsson och OÄ Bo Månsson.
SÄÄ Thomas Servin höll tacktalet för maten och avslutade med en stående
skål för Jubelveteranen och för Druid-Orden.
Blommor delades ut och denna fina kväll avslutades i god druidisk anda.

Rickard Thulin

Kvällens Jubelveteran talar till bröderna om sina upplevelser genom
det druidiska livet

Bosse M
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Information från
Arbetsgruppen SL-struktur
Vid Riksmötet i Linköping 2017 beslöts att en översyn av storlogestrukturen
för de nuvarande SL-logerna SL Vänerland, SL Bardaland, SL Västanland, SL
Folkungaland och SL Järnbäraland. SÄÄ i ovan SL områden fick tillsammans
med RSMÄ i uppdrag att ta fram förslag på ny storlogestruktur i dessa områden.
Utifrån detta har Ordensledningen utarbetat och gett arbetsgruppen ett
uppdrag. Där anges att man förutsättningslöst ska se över den geografiska
uppdelningen mellan nu berörda SL. En grundpelare i vårt arbete har varit
att ha en strategisk syn, och med möjligheter till expansion av Orden.
Tidplan för arbetet redovisades i SDT nr 1 2018, och där efterfrågades
synpunkter från bröder, vilket vi även har emottagit och beaktat. Med detta
som bakgrund har arbetsgruppen tagit fram tre olika förslag som är ute på
remiss. Remisstiden har förlängts till 30 april 2019.
De tre förslag som arbetsgruppen enats om att presentera har tagits fram
utifrån följande perspektiv:
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Förslag 1
OGMION

TEMENOS
ALIR

Kronos till
Birkeneland

KRONOS
Helsingfors
Finland

BORVO

BELTAIN
GRANNOS

BELENOS
SAMAIN

ALTAIR

AROSIA
HENRY HURLE

•
•
•
•
•

Avstånd
Restid
Totalt antal bröder i SL
Totalt antal grundloger i SL
Möjlighet att expandera och etablera nya grundloger

AQUILA

ALIR

CYNTHUS

TALIESIN

NERTHUS

LIR

Ogmion, Temenos, Alir, Borvo, Grannos, Beltai
n.
325 bröder, längsta avstånd 220 km.
Henry Hurle, Arosia, Idris, Belenos, Samain.
357 bröder, längsta avstånd 110 km.
Doru, Dair, Guta, Idris, Nerevs och Kronos.
303 bröder, längsta avstånd 100 km.
(Guta/Kronos EJ medräknat i avstånd).
Capella, Neptunus, Thesevs, Pallas, Triton och
Nerthus.
490 bröder längsta avstånd 116 km.
Altair, Aquila, Sefir, Belisama och Iris.
267 bröder, längsta avstånd 176 km.
Excalibur, Camulus, Cynthus, Taliesin, Lir
och
Manannán.
388 bröder, längsta avstånd 168 km.

Kronos till
Birkeneland

BORVO

BELTAIN
GRANNOS

BELENOS
SAMAIN

Förslag 3
OGMION

TEMENOS
ALIR

KRONOS
Helsingfors
Finland

BORVO

BELTAIN
GRANNOS

BELENOS
SAMAIN

ALTAIR

AROSIA
HENRY HURLE
AQUILA

NEPTUNUS
THESEVS
CAPELLA

GUTA

KRONOS
Helsingfors
Finland

ALTAIR

CAMULUS

EXCALIBUR

IRIS

Förslag 2

TEMENOS

TRITON
PALLAS
BELISAMA

OGMION

Nerthus.
490 bröder längsta avstånd 116 km.
Altair, Aquila, Sefir, Belisama och Camulus.
298 bröder, längsta avstånd 229 km.
nnán.
Iris, Excalibur, Cynthus, Taliesin, Lir och Mana
357 bröder, längsta avstånd 167 km.

AROSIA
HENRY HURLE

DORU
IDRIS

AQUILA

DAIR

CAMULUS

CYNTHUS
EXCALIBUR

IRIS

TALIESIN

DAIR

NEREVS
SEFIR

TRITON
PALLAS
BELISAMA

DORU
IDRIS

NEREVS
SEFIR

DAIR

NEREVS
SEFIR

Vi har också arbetat utifrån att vi fortsättningsvis inte drar några fysiska
gränser utan att varje SL område består av ett antal GL.
Arbetsgruppen önskar nu synpunkter på de nu presenterade förslagen
senast den 30 april 2019. Synpunkter skickas till Svenska Druid-Ordens
kansli på: kansliet@druidorden.org
Efter att svarstiden ovan löpt ut kommer vi i arbetsgruppen arbeta vidare
och beakta inkomna synpunkter fram till hösten 2019 då vi kommer att lägga
fram arbetsgruppens slutliga förslag för ordensledningen i så god tid att ett
föreslag på en ny SL indelning kan lämnas i en proposition till RM 2021.
n,
Ogmion, Temenos, Alir, Borvo, Grannos, Beltai
Samain och Belenos.
463 bröder, längsta avstånd 240 km.
Doru, Dair, Guta, Arosia, Henry Hurle, Idris
och Nerevs.
486 bröder, längsta avstånd 130 km.
(Guta EJ medräknat i avstånd).
Capella, Neptunus, Thesevs, Pallas, Triton och

DORU
IDRIS

TRITON
PALLAS

NEPTUNUS
THESEVS
CAPELLA

CAMULUS

BELISAMA

CYNTHUS

NERTHUS

EXCALIBUR

IRIS
GUTA

TALIESIN

NEPTUNUS
THESEVS
CAPELLA

NERTHUS
GUTA

LIR

LIR
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RSSkm Petter Solberg, RSMÄ Geir Kåre Jordheim, RSOÄ Kay Hagby, ÄÄ Ken Harald Olsen, RSSkr Dan Bergeld, RSV Lars Grefmar, ROÄ Per-Arne Meijgren.

Gränslös samverkan med hval
Av RSV Lars Grefmar

I början av året ägde ett kanslimöte rum mellan den svenska och norska
Druid-Orden i Sandefjord, historiskt den norska ”viking-huvudstaden”.
Syftet med mötet var att söka fördelar i en utökad samverkan om rekvisita
och profilartiklar. Mycket öppna, positiva och givande diskussioner. Tre olika
artiklar bytte faktiskt kansliort direkt. Och fortsättning följer.
Men det gjordes också en avstämning i hur långt vi har kommit i
utvecklingsarbetet av nya IT-stödet för Stammen och hemsidorna. Det var
klargörande och konstruktiva samtal, som fortsatte i en utökad gruppering i
Malmö redan i slutet av januari.
Från Sverige deltog RSSkr Dan Bergeld, RSV Lars Grefmar och ordenskanslist
ROÄ Per-Arne Meijgren. Norge mötte upp med RSMÄ Geir Kåre Jordheim och
RSSkr Fred R. Grötnäs, nuvarande och tillträdande kanslister ROÄ Erik Eriksen
och OÄ Jan-Ole Pedersen samt IT-experten OÄ Arild Slettingdalen.

Eftersom Logen Fraternitas hade annonserat om en ”Hvalaften”
passade vi på att anmäla oss dit, även om det för skribentens del är lite
kontroversiellt med valjakt. Det blev fullt hus, 90 bröder, inkluderande tre
bilar med bröder från Taliesin och Cynthus. Borden var dekorerade med
valda delar av valar och väggarna med världskartor utvisande vilka hav
valjägarna tillbringade sina sju månader på. Visst, man tjänade en årslön
under månaderna till sjöss, men det slet också på familjelivet. Sandefjord
var en gång världens ”valfångsthuvudstad”. Industrin sysselsatte ca 5 000
personer och lades ner 1967. Flera av våra norska bröder berättade såväl i
Lunden som under efterlogen om sina upplevelser på ett underhållande och
mustigt sätt. Huvudrätten bestod av kött från vågvalen, en mindre och inte
utrotningshotad art hävdade värdskapet. Det var premiär för skribenten, vars
ögon tyckte det såg ut som en söndagsstek och vars gom noterade lite svag
leversmak. Helt okey, men inte något att längta efter. Men kvällen som helhet
var en helt fantastisk och unik upplevelse!
Dagen efter hämtades vi av kanslist Jan-Ole för färd mot Porsgrunn.
Här stod Logen Myrica för värdskapet av ett nationellt IGLD-möte under
presidentskap av RSÄÄ Geir Egil Tofsrud. Också här hade man en väntelista.
Fullt hus. Drygt 20 loger var representerade. Vi tre från Sverige blev
väldigt uppmärksammade och välkomnade. 61 bröder recipierade, vilket
tillsammans med de 58 i Stavanger i höstas innebär hela 119 nya IGLDmedlemmar på fyra månader. Imponerande! Under mötet slog Grand
President Kay Hagby ett slag för SGLD-mötet i Karlskrona 7 september och
inte minst uppmanade han alla att förlägga semestern till Malmö och IGLDvärldskongressen 5 - 9 augusti 2020.

Den svenska delegationen

IGLD:s Grand President Kay Hagby, Vice President Geir Egil
Tofsrud, Grand Secretary Geir Kåre Jordheim och Grand Treasurer
Per-Arne Meijgren
Efter tre givande aktiviteter med våra norska vänner var det dags
att åka hem, tyvärr utan att ha hunnit med ett besök på Europas enda
valfångstmuseum. Det får bli nästa gång.

RSSkr Fred R. Grötnäs och RSMÄ Geir Kåre Jordheim
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SL Sydborgens höstmöte
hos Logen Hesperus i Malmö
i Sverige har Druidorden 4897 bröder varav SL Sydborgen hade 280 bröder
men hade siktet inställt på 300 bröder år 2020.
SÄÄ Per Larsen SL Sydvästanland tackade för inbjudan och gratulerade de
bröder som upphöjts till nya grader.
SL Selandias SÄÄ Peder Flöjborg tyckte att det alltid var lika roligt att
komma till Malmö och SL Sydborgens möte med gott kamratskap och god mat.
RSV Lars Grefmar informerade betydelsen av de tre stenar som finns i vårt
altare (sidostenarna "Sedlighet och Broderlighet" överliggande sten "Välgörenhet"), vidare talade RSV om att Druidbröderna är duktiga att samla in
pengar till prostatacancerfonden och att man kan bli månadsgivare.
SÄÄ tackade för gott arbete under dagen och vände sig speciellt till våra
eminenta musiker på orgelläkt aren som under dagen inramat mötena med
fantastisk och passande sång och musik, ROÄ Kjell Ohlsson, OÄ Milos Kalla
och OÄ Rune Rosell.

Söndagen den 18 november avhölls möte i storlogen Sydborgen i Druidborgen på Västergatan 3 i Malmö, kl 11.00. Under värdiga former intågade
Storlogeämbetsmännen, SÄÄ Thomas Servin, SMÄ Stefan Holmström, SSkr
Leif Hansson, SSkm Sven Lamme, SM Lars-Göran Lindh samt SV Christer Andersson. SÄÄ öppnade dagens möte och hälsade samtliga bröder välkomna.
Ett speciellt välkommen riktades till RSV Lars Grefmar, representanter
från Danska RSL samt gästande bröder från logerna SL Sydöstanland,
Selene, Halör, Amici och Stella Polaris.

OÄ-graden

Under stillsam musik inträdde dagen recipiender i OÄ-graden, Sven Andersson Logen Ad Astra och Lars Andersson Logen Mimer.
Efter en vacker och högtidlig ritual med tillhörande ljusgård kunde recipienderna hälsas välkomna i de äldstes krets. SSkr Leif Hansson talade till de
nyblivne OÄ och önskade dem välkomna och lycka till i OÄ-brödernas krets.

Efterlogen

Lv i Logen Hesperus som för dagen stod som värdloge öppnade dörrarna till
matsalen och bröderna tågade in till musik och intog sina platser. SÄÄ hälsade
välkomna till bords och Logen Hesperus Lv presenterade menyn för kvällen.
SMÄ höll talet till fosterlandet där han bland annat talade om att överlämna en grön och frisk natur till våra barn, vi är gula och blå, blandar
man det blir det grönt, varefter det skålades för Sverige och sjöngs Svenska
nationalsången följd av Danska nationalsången. Varefter OÄ Rune Rosell
sjöng Sverige. Tacktalet från recipienderna hölls av OÄ Lars Andersson. RSÄÄ
Ander Eriksson tackade för maten samt Logen Hesperus Fu och serveringspersonalen och skålade för Nordiskt Hygge.
SÄÄ tackade alla för en dag i förbrödringens tecken och ett speciellt tack
till våra fantastiska musiker. SÄÄ delade ut blomsterkvastar även till serveringspersonalen som tack för fin service. 44 bröder tackade för sig efter en
lyckad dag i förbrödringens tecken.
Göran Lindman

Ringgraden

Styrkta av en god lunch kunde bröderna samlas för reception i ringgraden.
SÄÄ Thomas Servin hälsa nytillkomna
bröder välkomna till dagens ringgradsmöte. Kapitelbroder Mats Nilsson Logen
Vasa hedrades med ringgraden. Till
ringbrodern talade SSkm Sven Lamme

Kapitelgraden

Inga recipiender var anmälda. SÄÄ
hälsade nytillkomna bröder välkomna
och vände sig speciellt till RSÄÄ Anders
Eriksson. RSÄÄ Anders Eriksson informerade om IGLD- och SGLDs regler
och koncept samt omorganisation.
Världskongressen kommer år 2020 hållas i Malmö.
Under punkten Ordens utbredning talade SMÄ Stefan Holmström om att

Glöm inte Stipendiefonden
Bg 782-1911, märk talongen: Stipendiefonden
Swish 123 1627 421
Varje skänkt krona går oavkortat till fonden
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VAD KOSTAR DET
ATT VARA MED I ORDEN?
Av din avgift till din grundloge betalar grundlogen en avgift till
Riksstorlogen för att täcka övergripande gemensamma kostnader för driften
av Svenska Druid-Orden. Avgiften betalas kvartalsvis och den uppgår till
400 kr per år och broder.
Dessa 400 kronor fördelas enligt följande:

38 kr

114 kronor (28,5%) går till;
Resekostnader för Ordensledning och Ordensråd i samband
med Ämbetsmannakonferenser, kostnad för utbildning,
sammanträdeskostnader, uppvaktning loger, uppvaktning
bröder, kostnader hedersdruider, rekvisita till SL.

61 kronor (15,4%) går till;
Kostnader i samband med SL-möten, installationer i
Grundloger, rörliga kostnader SL.

33 kr

6 kronor (1,4%) går till;
Annonser, informationsmaterial,
övrig reklam.
6 kr

31 kronor (7,7%) går till;
Hyra och underhåll av
kansliets lokaler i Malmö.

33 kronor (8,2%) går till;
61
Kontorsmateriel, kopieringsoch datakostnader, frakt och
portokostnader, försäkringar,
bankkostnader, övriga
administrativa kostnader. 11

kr

4 kr

117 kronor (29,3%) går till;
Trycksaker, kostnader SL-regalier,
produktion av matrikel, produktion
av Svensk Druid-Tidning.

38 kronor (9,5%) går till;
Lön och lönebikostnader till deltidsanställd kanslist.
Fördelningen av kostnaderna bygger på helårsbokslutet för 2017

31 kr

117 kr

Det syns väl att Du tillhör Orden?
Vi har ett direktiv att vi alla ska hjälpas åt att
marknadsföra vår Orden.
Vad är inte bättre än att bära druidnålen
så den syns och väcker frågor.
Det är vi själva som är de bästa marknadsförarna.
Bär din nål så att det syns att du är druid.
Har du druidringen så ska du naturligtvis bära den i
vardagen om du inte har ett jobb som sliter på den.
15
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Storlogen Bardaland

inbjuder till gradgivningsmöte med GL-representation

Lördag och söndag 23-24 mars 2019

i Logen Dairs lokaler på Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm
DAGORDNING

Klädsel under dagen:
Högtidsdräkt med
svart väst.

Lördag 23/3

B
A
R
D
A
L
A
N
D

Kl 09.00 Samling med kaffe o
Kl 13.30 Brödramåltid
frukostbröd
Kl 09.30 OÄ-församling med Reception Kl 14.30 Logen Dairs Jubileumsloge (Eubatmöte)
Kl 11.45 Ringgradsmöte med Reception Kl 18.30 Logen Dairs Jubileumsbankett

Klädsel på
Jubilumsbanketten:
Högtidsdräkt
med vit väst

Söndag 24/3
Kl 09.30 Kapitelmöte med Reception

Önskar ÄÄ som ej innehar OÄ-graden delta, skall han medföra sin ämbetsregalie. Bröder som under tiden 2017-2018
kallats till reception men som haft förhinder, kan nu recipiera i OÄ- eller Kapitelgrad om anmälan görs till:
SSkr Johan Lagerström på e-post: sskr@bardaland.druidorden.com, eller tel. 0703-19 79 90 senast den 14 februari.
Besökande bröder och recipiender skall medföra sin grads- eller ämbetsregalie.
Skriftlig anmälan och betalning senast den 14 mars 2019 till Kaffe/The, smörgås och lunch
Betalning till Logen Dair via Swish: 123 203 85 78 eller Bg: 256-8806.
Avgifter: Kaffe med smörgås, brödralunch och eftermiddagskaffe 85:- totalt.
Frågor och anmälan om specialkost görs till Lv Tomas Martinsson: lv@dair.druidorden.com eller tel. 0706-92 04 85
Vattholma 2019-01-06

Storlogen Bardaland F G D O

Lennart Landin
Christer
Pettersson
SÄÄ
SÄÄ

Storlogen Vänerland

Storlogen Folkungaland
Storlogen Folkungaland kallar till ordinarie Gradgivningsmöte,
lördagen den 23 mars på Druidgården i Linköping, Eklövsgatan 5.
Kl 10.30
Kl 11.45
Kl 13.00
Kl 14.00
Kl 14.45
Kl 17.00

Håkan
Askelöf
Johan
Lagerström
SSkr
SSkr

Storlogen Vänerland inbjuder till ordinarie storlogemöte med
gradgivning lördagen den 13 april i Logen Aquila’s lokaler,
Rosenbadsgatan 1, 652 26 Karlstad.

Old Ärk-församling med reception
Lunch, 100 kr *
Ringmöte med reception
Kaffe och kaka, 20 kr
Kapitelmöte med reception
Brödramåltid, 250 kr *

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

Från kl 09.00 serveras kaffe och fralla 40 kr.
Klädsel är frack med svart väst, vit skjorta med vit fluga.
Samtliga bröder inkl recipiender medför regalier. ÄÄ ikläder
sig ämbetsregalie. ROÄ ombedes bära riddardräkt.

Samling, kaffe
Old Ärk-församling med reception
Lunch
Ringmöte med reception
Kapitelmöte med reception
Brödramåltid

Klädsel: Högtidsdräkt, svart väst. Besökande bröder ombeds
medtaga egen gradregalie.
Bindande anmälan om deltagande i lunch och brödramåltid
görs till Skr i Din hemmaloge senast den 4 april.
Har Du någon form av allergi/intolerans (födoämnen) så
meddela Din Skr vid anmälan.

* Måltidsanmälan för lunch och brödramåltid sker till
SL värd senast måndagen den 8 mars, 2019. E-post: mat.
folkungaland@gmail.com
OBS! Ange namn, grad, loge samt vilka måltider som önskas
samt eventuella allergier.
NOT! Parkeringsavgift gäller på gator runt Druidgården. Kort
eller app.
Broderligt välkomna i E F E
Niklas Larsson
Ingemar Hultman
SÄÄ
SSkr

Med broderliga välkomsthälsningar i E F E
Alf Stenson
SÄÄ
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Storlogen Västanland

Storlogen Birkeneland

Storlogen Västanland inbjuder till ordinarie Storlogemöte
lördagen den 6 april 2019, i Logen Lirs lokaler, Skansgatan 7, Varberg.
Kl 09.45
Kl 10.30
Kl 12.00
Kl 13.00
Kl 14.15
Kl 14.30
Kl 16.30

Storlogen Birkeneland håller ordinarie storlogemöte i Lycksele
lördagen den 6 april. Lokal: Templet, Norra Torggatan 13, Lycksele.
Värdloge: Circius

Kaffe
Old Ärk-församling med reception
Lunch
Ringmöte med reception
Kaffe
Kapitelmöte med reception
Brödramåltid

Kl 09.00
Kl 09.30
Kl 11.00
Kl 12.00
Kl 13.30

Kaffe (kaffe/te och smörgås), 30 kr
Old Ärk-församling med reception
Ringmöte med reception
Lunch, 100 kr
Kapitelmöte med reception

Klädsel: Högtidsdräkt med svart väst, medtag egen regalie,
ROÄ ombedes bära riddardräkt. Önskar ÄÄ som ej innehar
OÄ-graden deltaga, skall han medföra sin ämbetsregalie.
Bröder som tidigare kallats till Storlogegrader K och OÄ (ej
Ringgrad p g a lång leveranstid på ring) men ej haft möjlighet
att mottaga graden, kan recipiera efter anmälan senast den
1 mars till SSkr, Fredrik Lindberg 0730-62 04 82,
e-post: 0910.51345@telia.com.

Klädsel: Högtidsdräkt. Egen regalie medtages. ROÄ ombedes
bära riddardräkt. Skr i varje grundloge skall senast den 22
mars, skriftligen anmäla till Logen Lirs tf Lv Bertil Börjesson,
tel 0768-83 56 35 eller email: bertil.borjesson1941@gmail.
com, antal bröder från egen loge, recipiender, deltagande i
lunch respektive brödramåltid. Krav på speciell mat skall anges.
Bröder från annan GL/SL och RSL kan anmäla sig direkt till tf
Lv. Kopia av anmälan skickas även till SSkr, essal.lnil@gmail.
com. Anmälan är ekonomiskt bindande enligt tidigare beslut.

VÄLKOMNA önskar Storlogen Birkeneland

Med broderlig välkomsthälsning i E F E
Mats Rosenbielke
Lasse Nilsson
SÄÄ
SSkr

Robin Grubbström Fredrik Lindberg
SÄÄ
SSkr

Logen Circius 60 år

Inbjuder bröder av alla grader med damer till logens
60-årsjubileum lördagen den 6 april. Det blir supé med musik,
underhållning och dans långt in på småtimmarna.

Storlogen Östanland

Bankett hålles kl 18.30 på Stadskällaren, Storgatan 47, Lycksele.
Klädsel herrar, högtidsdräkt med vit väst. Damer, festfint.

kallar till ordinarie Storlogemöte lördagen den 6 april
i Logen Merlins ordenslokal, Ronnebygatan 17, Karlskrona

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

Samling, frukost
Old Ärk-församling med reception
Lunch
Ringmöte med reception
Kapitelmöte med reception
Brödramåltid

Meny
Förrätt: Gravad lax med dilldressing och hyvlad
västerbottensost - vin/öl.
Varmrätt: Helstekt oxfilé med potatiskaka och
chokladdoftande rödvinssås - vin/öl.
Dessert: Chokladpannacotta med hallon.
Eventuella matallergier meddelas i samband med anmälan.

Anmälan om deltagande samt bindande anmälan om
deltagande vid kaffe, lunch och brödramåltid skall lämnas
till din grundloges Skr senast den 24 mars, som därefter
vidarebefordrar anmälan till SSkr.
Gästande bröder från loger utanför SL Östanland anmäler sig
direkt till SSkr Mikael Wirbrand på: mi57wi@hotmail.com.

Priser
Bankett 650 kr/person inkl fördrink, 2 glas vin/öl.
Lunch 100 kr/person.
Enkelrum Stadskällaren 895 kr inkl frukost.
Del i dubbelrum Stadskällaren 595 kr inkl frukost.
Boka på 0950-200 30.
Obligatorisk anmälan senast den 27 april 2019 till Lv Bernt
Andersson, 0761-03 29 80, epost: lv@circius.druidorden.com.
Betalning i förskott till Pg 263 18-6 eller Swish 123 199 82 93.

Klädsel: Högtidsdräkt. ROÄ ombeds bära riddardräkt.
Obs! Regalier medtages.
Broderligt välkomna i E F E
Peter Sunnanek
SÄÄ

VÄLKOMMEN!
Fredrik Lundqvist Håkan Carlström
ÄÄ
Skr

Mikael Wirbrand
SSkr
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Storlogen Boreland

Storlogen Sunnanland

Kallar till ordinarie möte lördagen den 13 april 2019.
Plats: Hotell Kramm, Kramfors

Kl 09.00
Kl 09.30
Kl 11.15
Kl 12.30
Kl 14.00

Kallar till möte med Reception söndagen den 7 april.
Druidvillan, Kyrkoköpinge byaväg 19–0, 231 91 TRELLEBORG.

Dagordning
Samling, kaffe, smörgås
Old Ärk-församling med reception
Ringmöte med reception
Lunch
Kapitelmöte med reception

Kl 10.00 Samling
Kl 10.30 Old Ärk-församling med reception
Kl 12.00 Lunch
Kl 13.00 Ringmöte med reception
Kl 14.00 Kapitelmöte med reception
		Brödramåltid

Klädsel: Högtidsdräkt, svart väst, regalie medtages, ROÄ ombeds
bära riddardräkt. ÄÄ som ej innehar OÄ-graden, medför sin
ämbetsregalie för deltagande på OÄ-mötet. Bröder som tidigare
kallats till reception under de två senaste åren, men ej haft tillfälle att
mottaga graden, kan recipiera vid detta tillfälle, om anmälan göres
till SSkr senast 2019-03-13. 070-66 99 422 alt orjan.berglund@
tele2.se. Gäller ej Ringgraden.
SL-ombud som är förhindrad att närvara, kallar vald ersättare.

Klädsel: Högtidsdräkt, ROÄ uppmanas bära riddardräkt,
regalier medtages. Broder som under de senaste två åren
kallats till reception, men inte recipierat ännu, kan nu göra
detta efter anmälan till SSkr Hans Hellman.
Det poängteras särskilt, att bindande anmälan om deltagande
i lunchen och brödramåltiden senast den 31 mars till: SL-Lv
Ulf Ingvarsson,
1: Hand E-post: ulf.ingvarsson@sandvik.com
2: Hand Telefon: 0706- 04 02 23, 0410-203 69
OBS: För efteranmälan tillkommer 50 kr.
Är du allergisk mot någon mat så uppge detta vid anmälan.

Med broderliga hälsningar i E F E
Rolf Jonsson
Örjan Berglund
SÄÄ
SSkr

Logen Polstjärnan

Alla storlogebröder hälsas varmt välkomna i E F E
Ulf Liljegren
Hans Hellman
SÄÄ
SSkr

Som är värdloge för storlogemötet inbjuder till bankett med damer.
Banketten äger rum på Hotell Kramm i Kramfors.
Kl 11.00 Utflykt för damerna
Kl 17.00 Högtidsmöte med damer
Kl 18.30 Välkomstdrink
Klädsel: Högtidsdräkt med vit väst
Kl 19.00 Bankett med dans

Storlogen Järnbäraland

Meny
Förrätt: Kanapé med skaldjursröra.
Varmrätt: Majskyckling med potatiskaka, apelsinpepparsås, grönsaker.
Efterrätt: Vitchokladmossé med hallonkompott. Kaffe.

Kallar till ordinarie Storlogemöte med reception lördagen den 13 april
i Logen Borvos lokaler, Gamla Börshuset, Kyrkogatan 33, 803 11 Gävle.

Bankett: 595 kr/person. Välkomstdrink 1 glas vin/öl/alkoholfritt.
Snaps och avecbiljetter finns att köpa i receptionen för 100 kr/st.
Öl/vin 65 kr st.

Kl 09.00
Kl 10.00
Kl 11.45
Kl 13.00
Kl 14.30

Bokning: Banketten bokas och betalas i förskott till
Pg 163695-0, samt genom anmälan till mbk1@hotmail.se med
angivande av namn samt antal personer som kommer, samt
logetillhörighet senast 2019-03-23.

Samling med kaffe
Old Ärk-församling med reception
Ringmöte med reception
Brödramåltid
Kapitelmöte med reception

Anmälan om deltagande samt bindande anmälan till
brödramåltid skall göras logevis, med uppgift om grad och
namn, senast 5 april. Anmälan ska ske till Lv Jan Dahlström,
Logen Borvo, telefon 0705-749903 eller mail
c.j.dahlstrom@bredband.net

Priser:
Förmiddagsfika kaffe/te och smörgås 55 kr/person.
Lunchbuffé 95 kr/person.
Eftermiddagskaffe/te och kaka 55 kr/person.
Betalas av gästen på plats.

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

Övernattning
Hotell Kramm tel 0612-771330.
Enkelrum 700 kr/natt.
Dubbelrum 850 kr/natt.
Hotellrummen bokas av gästen själv på hotellet.

Varmt välkomna i E F E
Lars Kjellgren
SÄÄ

Varmt välkomna
ÄÄ Arnold Sundström, Skr Sune Bylund
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Välgörenhet och julfirande hos Taliesin
Som vanligt en måndagskväll tar man på sig kostymen. Men i kväll gäller
inte den vanliga logeslipsen, nu ska det vara en julvariant. Hittade en i
garderoben som både lyste och spelade julsånger.
I förlogen fanns 25 bröder med respektive som smakade på varm glögg
med mandel och russin. Av sorlet att döma trivdes alla. Exakt på slaget 19
förkunnade M Christoffer att det var dags att ta sin käresta och vandra in i
Lunden. Fri placering och på de höga pulpeterna satt ÄÄ, tj OÄ, MÄ och Iv. ÄÄ
hälsade samtliga hjärtligt välkomna till kvällens möte. Vår tj OÄ var för kvällen
utstyrd med tomteluva vilket kom honom väl till pass då han inledningsvis
läste ”Tomten” av Viktor Rydberg. Därefter växlade ämbetsmännen och Org
med juldikter och musik i en stämningsfull och varm anda.
Och, som inte det var nog, för 16:e året i rad delades Logen Taliesins
musikstipendium ut. Denna gång fick en blott 14-årig flicka ta emot
penninggåvan. I en kort Intervju ställde tjOÄ några frågor till stipendiaten.
Bara motiveringen till varför hos föreslogs erhålla vårt musikstipendium
var stort. Flickan är ett föredöme för Kulturskolan i Jönköping och en
mycket god ambassadör för såväl skolan som sitt musikintresse. Hos spelar
piano och dessutom sjunger hon, helst soulmusik men även annan profan
musik. Som avslutning spelade vår Org ouvertyren Sonnenaufgang till ”Also
sprach Zaratustra” av Rickard Strauss, ett mäktigt stycke samtidigt som vår
stjärnhimmel lät oss drömmas bort i vintermörkret.
Åter ute i samlingsrummet bjöd vår Lv oss till bords nere i klubben.
Några av logens bröder hade lagat god julmat. Här fanns det mesta man
kan förvänta sig av ett julbord. Men när vi satt oss till bords i väntan på den
varma delen av maten sjöng stipendiaten Nurshen Tanriverdiyeva ett par
sånger för oss. Hon ackompanjerades av sin lärare på piano. Vilken ”pipa”
hon har! Hon hade säkert varit en finalist i TV-programmet Idol. Med sin
sångröst påminde hon om flera stora sångerskor som Monica Zetterlund,
Ella Fitzgerald m fl. Hon kommer nog att gå långt. Ni som läser detta: Kom
ihåg var någonstans Ni först läste hennes namn! Tillsammans med sin mor,
lillebror och lärare och oss andra lät de sig väl smaka av kvällens julbord.
Under måltiden läste broder Ib en ruskig dikt om en nödig tomte som

Taliesins musikstipendiat 2018 Nurshen Tanriverdiyeva erhåller
diplom och penninggåva av ÄÄ Kennet Johansson.
behövde lätta på trycket allt medan han parkerat renar och släde med
julklappssäck utanför Scan. På två skyltar ser han en text som gör att han
rusar in i fabriken. Tja, sen kommer han ut som isterband.
Avslutningsvis tillönskade vår ÄÄ oss alla en varm och trevlig jul och
hälsade oss välkomna åter i början av januari 2019.
Sarre

Logen Cynthus glöggpromenad med damer

Den 15 december var 54 glada deltagare samlade för att ge sig ut på en
promenad i den härliga decemberkvällen och att ta sig an 12 mer eller
mindre svåra frågor. Halvvägs på promenaden gavs tillfälle att värma
kroppen både ut och invändigt då det fanns både brasa och varm glögg med
pepparkakor. Väl tillbaka vid logernas hus serverade festlighetsutskottet en
mycket god gulaschsoppa som broder Tony Wingård tillagat.
Efter att alla ätit sig mätta presenterade broder Daniel Good en klurig quizz
där det fanns många funderingar om de rätta svaren, det blev många ”aha” när

dessa presenterades och vinnarna korades. När man såg alla glada deltagare så
kunde man konstatera att det var en mycket uppskattad tillställning.
Ett stort tack till bröderna Tony Wingård, Daniel Good samt Pär Ericsson
och Bengt Persson med sina fruar Christina och Agnetha som hjälpte till
med dukning och servering av glögg.
Broder Tony Wingård hälsar välkommen
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Logen Aquila i Karlstad idkar välgörenhet
Text och foto Ulf Widén

Från vänster Björn Camén, Lars-Olof Gurebo, Morgan Olsson och
Thure Aspgren

I december överlämnade logen 10 000 kr och gosedjur till BUFFF. Från
vänster logebroder Björn Camén, Lars-Olof Gurebo, familjerådgivare Carmén
Friström och logebroder Thure Aspgren
BUFFF står för barn och ungdom med förälder/ familjemedlem i fängelse
och som vill hjälpa alla som drabbas när en familjemedlem döms till
fängelse. Föreningen BUFFF har funnits i Karlstad sedan 2003 och har sina
lokaler på Drottninggatan mitt emot busstationen.
Pengarna från logen kommer väl till pass. Bland annat anordnas i
Seniorernas Hus den 20 december en julfest med julbord och utdelning av
julklappar till inbjudna barn, ungdomar och anhöriga. Ett 70-tal berörda
har tackat ja till denna julfest. Under andra tider på året har BUFFF en rad
andra ungdomsaktiviteter.

Mjukisdjur ger tröst till barn som måste åka ambulans och det har
blivit tradition att Logen Aquila skänker dem till Ambulansstationen i
Karlstad. I december överlämnades åter en säck med gosiga mjukisdjur
till ambulanschef Morgan Olsson, som ansvarar för att det alltid finns ett
exemplar med i utryckande fordon, när barn ska hämtas och skjutsas till
vårdinrättningar.

Lilla julafton hos Ogmion
Traditionsenligt firade Logen Ogmion lilla julafton med bröderna som en
halvtidsvila för det druidiska året. Bröderna startade upp med ett möte
för att raskt gå över till fina julsånger ledda av Lv Mikael Hjärpsgård och
ackompanjerad av kapellmästare Anders Martinsson på gitarr. Brödernas
sångresurser blev bättre och bättre ju fler sånger som avverkades under
glada skratt. Med lite glögg o pepparkakor i magen var vi förberedda för årets
prestigeinsats – broder Henrik Molins allmännyttiga frågequiz.
För er som undrar så rör detta endast saker som en Druid kan eller bör
veta t ex dansbandsnamn vi glömt, druidiska viktiga händelser, idrottsliga
prestationer i skuggans sken, olika djurs avförings utseende samt samtida
listettor på Spotify – kort sagt en fantastisk samling frågor som avslöjar din
allmänna kunskap, hårt men brutalt! Årets vinnare Kenneth Grundström,
tillika rådande mästare 2017, visade var skåpet skulle stå till övriga bröders
hurrarop och applåder – vinst 2 år på rad inger en imponerande respekt
bland bröderna! Lotteriets huvudvinst vanns av Krister Olsson som kan
åtnjuta den skänkta Hälsinge Ostkakan från broder Göte Svärd – Grattis!
Efter julmatens smakliga stund var det dags för en liten stund
med Tomtefar och hans Lill-Nisse som rimmande medhjälpare till
klapputdelningen. Rimmen levererades på löpande band till de utdelade
paketens mottagares glada skratt – det var sannerligen inte ett öga torrt efter
den uppvisningen. Tack broder Roger Nordqvist och Lill-Nisse Tore Tjärnberg.
Logen Ogmion önskar alla nära och kära bröder en Glad Jul och Gott Nytt
År med dessa ord.

Bröderna ger hals...

Frågequizskaparen Henrik Molin gratulerar broder Kenneth
Grundström till vinsten ”2018 Ogmionmästare”
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Logen Vasas Julsammankomst med damer

Dem 13 december samlade inte mindre än 54 personer (22 bröder och 32
damer/gäster) i förrummet till årets julsammankomst. Vårt eminenta FU
med Lv Anders Grahn i spetsen såg till att alla fick njuta av glögg, lussekatter,
pepparkakor m m, innan det var dags att inträda i Lunden vid 19-tiden. Där
bjöds bröder med damer på en stunds kontemplation och vacker julmusik
med sång av Mahalia Jackson, The Priests, Anna-Lena Löfgren och Pavarotti.
Efter julsammankomsten försåg sig alla med lämpliga drycker i baren,
varefter tf Lv Caj Lindskoug, ordinarie Lv visade sig senare vara engagerad i
aftonens underhållning, bjöd in till det väntande julbordet, som i år visade
sig vara två identiskt lika. Allt för underlätta logistiken.
När alla hade intagit sina platser hälsade ÄÄ Peter Johannisson
välkommen till bords och utbringade den första skålen. Från förrummet
hördes snart den välkända luciasången och in tågade skönsjungande lucia,
Susanna Nilsson, tärnan Lotta Malmqvist, två stjärngossar, musikern Peter
Sjögren och Lv ackompanjerade av broder Dan Neuhaus på gitarr. Ytterligare
en överraskning blev det när en naturtrogen tomte musikern, Pierre
Malmqvist, gjorde sin entré i matsalen och bjöd alla på mjukgodis. Han var
förbluffande lik en tomte från ett Jenny Nyströmskort. Efter luciasången
följde många välkända julvisor. Efter uppträdandet tackade alla med ljudliga
ovationer.
Tf Lv informerade om turordningen till de två julborden och snart hade
alla försett sig med julens delikatesser. Ordinarie Lv tog tonen till flera
snapsvisor och inledde med Tomtegubbar slå i glasen. Stämningen steg

Korrekt

placering av

snabbt och alla verkade trivas med såväl varandra som den goda julmaten.
Innan serveringen av den traditionella risgrynsgröten med saftsås
framförde Skr en hälsning från en sjuk broder, OÄ Kjell Clarin, genom
att läsa upp hans Tack till de Vasabröder som besökt honom såväl på
korttidsboende som i hemmet under hösten. Flera bröder lovade att besöka
honom inom kort.
I samband med kaffe och avec passade Skm Håkan Persson att sälja två
lotterier. Priserna bestod både av ”bubbel”, glöggflaskor och chokladaskar.
T o m en batteridriven skruvdragare fanns bland priserna, som efterhand
hämtades av lyckliga vinnare.
Det blev ett stort jubel när ÄÄ meddelade att Malmö FF, Sveriges bästa
fotbollslag, vunnit bortamatchen i Europa League mot det turkiska laget
Besiktas med 1 – 0. Det bjöds sedan på ytterligare underhållning med sång
och musik.
ÄÄ tackade lucia, tärna och musiker med var sin julblomma. Även
ämbetsmännen fick mottaga en röd ros för nedlagt arbete under terminen.
MÄ André Ilvemark framförde en hälsning från ROÄ Jan Forsberg och
önskade därefter alla en God Jul och ett Gott Nytt År.
Vid 23-tiden började bröder med damer och gäster att bege hemåt efter en
minnesrik julsammankomst i god Vasaanda.
Vid pennan Elov Blom, foto Caj Lindskoug

Hedersdruid
Ordens Jubelveteran
Ordens Förtjänsttecken
Ordens Veteran
Ordens Stjärntecken

Ex regalier
RSL - rött
SL - blått
GL - grönt

• Förtjänsttecken
• Trohetstecken
• Ex-regalie
Alla utmärkelsetecken bäres till högtidsdräkt vid DruidOrdens sammankomster och banketter. Endast en exregalie
för varje nivå (grundloge, storloge, rikstorlogen)
får bäras. Detsamma gäller för förtjänst- och trohetstecken.
Mer information på Ordenscirkulär 317!
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Druidgårdens julbuffé 2018
Som traditionen bjuder har Föreningen
Druidgården även i år bjudit in de tre
Linköpingslogerna och damerna till julbuffé.
Efter att logerna genomfört sina Eubatmöten,
med bl a Luciatåg välkomnades bröderna
till mellanvåningen för en mugg glögg och
en del mingel, för att ”köksgänget” (tre
styrelsemedlemmar) skulle kunna lägga sista
handen över dukningen och lägga upp de sista
rätterna på julbordet.
Det var som vanligt och som tur är
Druidgårdens eminenta ”kocklag”, bestående av
Mats Karlsson, Conny Carlsson och Leif Lind som
har planerat, inhandlat, tillagat och lagt upp
delikatesserna, och på så sätt förgyllt tillvaron för
bröderna och damerna.
Totalt njöt ca 160 personer av allt från
sillinläggningar, rökt- och inkokt lax, paté,
rostbiff, sallader och julskinka. Dessutom
fanns naturligtvis småvarmt som revbensspjäll,
prinskorv, Jansons Frestelse och omeletter. Efter
detta serverades en ostbricka med päron och

vindruvor, fruktblandning med vispgrädde, och
efter allt detta kaffe med en pepparkaka. Det
saknades absolut ingenting och allt detta för 250
kronor, med ett specialerbjudande på 300 kronor
då inklusive två snapsar.
När alla smält maten startade en paketauktion,
där samtliga bröder tagit med en julklapp för
minst 100 kronor. Respektive auktionsförrättare
startade auktionen, men med strategiska uppehåll
så att den som ville kunde besöka baren. Eftersom
alla visste vad överskottet gick till hade bröderna
tagit på sig ”spenderbyxorna” och bjöd över
varandra tillsamman med glada tillrop.
Tillsammans inbringade de fyra kvällarna ca
61 000 kr netto, vilket kommer väl till pass inför
kommande åtgärder i Druidgården.
Vill till sist tacka alla som medverkat, bröder,
damer samt föreningens styrelsemedlemmar, med ett
speciellt tack till ”kocklaget” för det goda resultatet.
Carl-Göran Söderblom

Föreningen Druidgården har till ändamål
att äga och förvalta fastighet i Linköping
för att tillhandahålla ändamålsenliga
och trivsamma lokaler för Druid-Ordens
loger i Linköping och därigenom stärka
kamratskap och främja sällskaplig samvaro
mellan bröderna. Verksamheten finansieras
delvis med inkomster från jullogerna.

Aquilas hockeykväll
Den 28 november sammanstrålade 18 bröder
på en lokal restaurang i Karlstad, för att sedan
gemensamt gå på ishockey. Vår vane ljusmästare,
Björn Larsson, lyste upp vår stund med söta
chokladpraliner. Kanske i förhoppning att
bröderna just ska bli sötare. Detta går nog inte
ens med Guds hjälp. Matchen Färjestad - Timrå
avlöpte med knapp vinst för hemmalaget via 2-1.
Lite skillnad mot tidigare besök i Löfbergs Lila
Arena då HV71 slogs tillbaka med hela 7-1.
Kommande aktiviteter vid sidan om
logekvällarna kommer vara det sedvanliga
bowlingmästerskapet, besök på anrika Stora
Valla där lika anrika Degerfors IF huserar samt
prova på segling.

Bröderna samlas och provsmakar ölen före
nedsläpp.

Stella Polaris barnlucia
Luciafirandet i Logen Stella Polaris har funnits med sedan 1940-talet, sedan
flytten till Druidvillan på 1960-talet är det tradition att vårt vackra luciatåg
skall äga rum i Kyrkoköpinge kyrka.
Årets Lucia Sally Hellman tillsammans med tärnor framförde mycket
högtidligt de kända lussesångerna i en fullsatt kyrka och kyrkoherde Gustav
Centervall pratade om julkrubbans betydelse genom århundranden.
Vid efterföljande samkväm i Druidvillan där fler gäster tillkommit blev
även Druidvillan fullsatt och Lucia med tärnor framträdde återigen.
En tradition är att logen överlämnar ett litet vackert smycke till Lucia och i
år blev det ÄÄ Krister Hansson som fick nöjet att överlämna smycket till Lucia.
Kaffe, saft och lussebulle intogs med god aptit och alla väntade sedan på
lottdragning där många förväntansfulla vinnare fanns. Kvällen avslutades
med att ÄÄ hälsade alla välkomna till Barnjulfesten den 6 januari 2019.
Ett stort tack till de som bakat kakor och FU som lagt ner ett stort jobb för
att erbjuda oss en trevlig kväll.
Text & Bild Hans Hellman
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Stella Polaris barnfest
Återigen var det dags för Stella
Polaris barnjulfest Trettondagen den
6 januari 2019 som barn o barnbarn
gått och längtat efter. Men även
bröder och deras damer gladdes åt
att få se barnen ha det trivsamt och
gemytligt. Som vanligt var salen
fullbesatt med hela 97 deltagare.
Högt i tak och med god stämning
dansade barn och vuxna runt
granen ledda av en duktig lekledare.
Detta är en mer än 50-årig tradition.
God förplägnad blev vi serverade
denna Trettondag av Fu som var fullt sysselsatta med att vispa grädde och
tillreda choklad och blanda saft åt barnen, samt tillaga kaffe åt de vuxna.
Goda kakor därtill varav en del bakats av tomtemor Rita. Sedan fick barnen
en egen stund med Clownerna Lattjo & Lajban. Barnen var med på noterna
och många glada skratt och tillrop hördes.
Efter underhållningen steg spänningen då det viskades att tomten var i

antågande. En sak som slog mig när
tomten anlände, var att enligt min
erfarenhet, är det alltid en gammal
farbror som med böjd rygg staplar
in på ostadiga ben, så även nu.
Men som tur var hade han hjälp
av tomtemor som läste upp namn
och ålder på de förväntansfulla
barnen så att de kunde erhålla rätt
julklapp. Ett stort barnlotteri gjorde
att barnen också fick chans på fler
julklappar. Men detta görs inte utan
det stora arbete som lagts ner av Fu
under året och med tanke på den mängd som inhandlats.
Sedan var det dags för hemfärd och då fick vi förnyad energi i form av
varmkorv med bröd. Till sist vill jag göra mig till tolk för alla närvarande
som vill rikta ett stort tack till alla inblandade arrangörer.
Text & bild Holger Sverin

Beltains julloge
Bröderna i Logen Beltain avslutade Druidåret 2018 på sedvanligt sätt och
kunde konstatera att de haft ett mycket bra år. Brödraantalet känns stabilt och
närvaron på möteskvällarna god. Många av bröderna har 100 procentig närvaro.

Därpå dukades lokaliteterna om och ett fantastiskt julbord med många
läckerheter serverades. Det som extra förnämligt var att det mesta av maten
var hemgjord och som det i alla fall påstods tillverkat av bröderna.

Stort beröm till Beltainbrödernas julloge som besöktes av ett 60-tal personer

Ett besök hos framlidna bröders gravar har blivit en högtidlig tradition bland
Beltains bröder

Året avslutades med julloge tillsammans med damer där bröderna visade
god kunskap inom det kulinariska området. Festlighetsutskottet under
ledning av Lv Ulf Engkvist mottog våra gästande damer med mingelgodis
innan de vägleddes in till bröderna för en stämningsfull stund i Lunden som
för kvällen gav mycket julmusik.

Liksom tidigare samlades ett
antal bröder för att hedra våra
framlidna bröder genom besök
vid deras gravar som smyckades
med blomma samt tänd ljus
och versläsning. Innan året var
slut hade även besöks gjort hos
bortgångna bröders änkor med en
julhälsning i form av blomma och
en stunds eftertanke. En uppskattad
handling och som även känns
riktigt bra att avsluta med.

En ros i sin enkelhet för
framlidna bröder

Text Börje Eriksson, bild Sonny Andersson

Ett fantastiskt jobb hade genomförts av Logens Fu under ledning av Lv
Ulf Engkvist inför årets julbord, fr v Niklas Ekström, Ulf Engkvist, Stefan
Gullbrandsson, Niklas Johansson och Kennet Pettersson
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Besök i annan loge!
Jag har haft nöjet att nyttja en av många fördelar med
Druidskapet nämligen att besöka andra loger när man
befinner sig på andra orter. Jag har varit i Kiruna och hälsat
på barn och barnbarn och passade på att besöka Logen
Polaris på deras möte 23 januari.
Nu hade jag sån tur att dom hade inbokat en
rundvandring i nya stadshuset Kristallen som jag fick nöjet
att vara med på. Guidningen sköttes på ett proffsigt sätt
av Polarisbroder Jan Viinikainen, byggnaden är ju ny och
vacker och byggd på temat kristall med utseende både in och
utvändigt som påminner om en kristall.
Rundvandringen var en trevlig upplevelse men min
undran var att hur länge det tog för de som jobbar där att
hitta i alla skrymslen där, vilket broder Jan höll med om att
vissa problem var det i början.
Eubatmötet leddes av ÄÄ Anders Salomonsson på ett mycket
fint och stilfullt sätt, och vid efterlogen serverades en mycket
god 2-rättersmåltid, vilket ÄÄ förklarade att dom alltid har vid vanliga möten,

ett tips som jag kommer ta med mig hem till Taranis.
Jag kunde också ge dom ett tips om varmkorven som
vi serverar hos Taranis sen ett par år tillbaka när bröderna
ankommer till förlogen, eftersom många bröder jobbar och har
ont om tid att få nåt i magen hemma, då vet bröderna att det
finns varmkorv och bröd vid ankomsten så att man klarar sig
till brödramåltiden senare på aftonen.
Jag rekommenderar varmt bröder att besöka andra loger när
ni är ute och reser av olika anledningar eller jobbar på andra
orter där loger finns. Man knyter nya bekantskaper och kan
utbyta tips och erfarenheter för att göra ett bra logearbete ännu
bättre.
Ett stort tack till Polaris för en trevlig afton även om
termometern visade på -32 när jag kom tillbaka till min dotters
hem, kallt ute men mycket värme inomhus och inombords.
Jan-Erik Gustavsson Skr Taranis

Vad är det för fel på vårt rockslagsmärke?
Nu skall vårt enkla men vackra rockslagsmärke, som i decennier varit
orört och skapat en nyfikenhet i vår omgivning, bytas ut mot en riktig
”blaffa” som på något sätt skall skapa mer pengar till vår Stipendiefond.
Och ingen kan förstå hur det skall gå till!
Under det senaste decenniet har det gått en slags inflation i nya
märken/utmärkelser! Förutom att vi får det enkla men vackra
rockslagsmärket vid receptionen skall vi köpa/”erövra” faddertecken,
närvarotecken, märken för ROÄ-graden, märken för IGLD, och nu senaste
för att ha blivit månadsgivare till stipendiefonden. Jag börjar nu känna
mig som i Scouterna på 50-talet, där man fick märken för att ”kunna sy i
knapp”, etc. Vem bryr sig, om vår ”Druidiska stjärna” har ett komplement

i form av Romerska siffror eller bokstäver? Skulle jag vara
en bättre broder/druid för att jag har ett tecken med CCC,
eller för att jag nu är s k månadsgivare till Stipendiefonden?
Inom vår orden visar vi i det rituella arbetet vår ”kunskapsnivå”
genom de regalier vi bär, men också i våra efterloger i form av olika
utmärkelsetecken som vi förvärvat genom aktivt arbete inom vår Orden.
Är inte detta tillräckligt?
Lägg de pengar som dessa ”extra” rockslagsmärken kostar, direkt i vår
Stipendiefond och bär med stolthet vårt riktiga rockslagsmärke!
Lars Kardfall
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LANDET RUNT
och SÄÄ Thomas Servin var mer eller mindre väntade. Men att nästan lika
många kom från dotterdottern Selene med ÄÄ Håkan Ohlsson i spetsen
var lite mer överraskande. Därutöver gästade RSM Ulf Tengbrand, SÄÄ Ulf
Liljegren samt kanslist Per-Arne Meijgren oss.
ÄÄ och tjOÄ turades om att dela ut tecken till MÄ Ander Thelin för 100
möten, Ark Ken Foldschak som månadsgivare till Stipendiefonden samt
fadertecken till just tjOÄ Sten-Åke Ljung och ÄÄ Jan Kluge.

1 Logen Ad Astra, Malmö
Druidgradgivning 27 november

Vi var totalt 33 bröder församlade denna kväll, varav 28 egna bröder och
5 gästande bröder från logerna Hesperus och Mimer. De egna bröderna
Zacharias Amanatidis, Robert Aradszky, Jonas Mileklint och Johan Sievert,
samt gästande bröderna Pehr-Magnus Sohlman och Göran Sterner från
logen Hesperus stod i centrum för kvällen då de recipierade för att upphöjas
till Druider. Vårt rituella möte, såväl som den vid DGG traditionella
inledningen på vår efterloge blev värdigt genomförda.

Teckenmottagarna: Ark Ken Foldschak, tjOÄ Sten-Åke Ljung, ÄÄ Jan Kluge och
MÄ Anders Thelin.

Såväl i Lunden som under efterlogen svarade SOrg Kjell Ohlsson och
OÄ Milos Kalla för den rituella musiken respektive underhållningen.
Öronbedövande bifall efter extranumret!
En frågesport med Vasa som gemensam nämnare visade sig vara så
klurigt sammansatt av Lv Patrik Svensson och MÄ Anders Thelin att
det räckte med 8 rätt, av 12, för Anders Lyddby att vinna. Vasas senast
invigde broder! Blomster och vin till honom. Övriga fick musiken samt
namnsdagsbarnet Vincent (=RSV).
Pengar till Stipendiefonden kom in från ett lotteri, där SSkm Sven Lamme
var ofin nog att ta hem halva vinstmängden.
Som sagt, fullsatt, högtidligt, festligt, trivsamt. En kväll präglad av
innerligt varmt broderskap, som gör att man längtar till nästa redan när
man vänt näsan mot hemmets härd.

De nya D-bröderna Jonas Mileklint, Johan Sievert, Zacharias Amanatidis och
Robert Aradszky alla från Ad Astra, samt Göran Sterner och Pehr-Magnus
Sohlman från Hesperus.

När det var dags för maten så presenterade Lv Patrik Svensson kvällens
meny, som bestod av en västkustsallad, följd av en oxfärsbiff och sedan en
krämig och välsmakande efterrätt. Till maten serverades gott vin. ÄÄ Jan
Kluge, hälsade alla välkomna och passade också på att gratulera broder
Sven Andersson till att han förlänats OÄ-graden. Talet till nationen hölls av
Skm Mikael Heintze. Talet till recipienderna hölls av RSV Lars Grefmar och
tacktalet hölls av nyblivne D-brodern Johan Sievert, som höll ett mycket
spännande tal med många matematiska uträkningar, som gjorde att broder
Johan höll oss fast i spänning ända fram till slutet av talet. SSkm Sven
Lamme tackade för maten. Terminens sista frackmöte var därmed avklarat.

Grefven

2 Logen Stella Polaris, Trelleborg

Text Jan Kluge, bild Ken Foldschak

Årsdag 28 december

Årets sista möte hölls på Druidvillan hos Logen Stella Polaris i Kyrkoköpinge
utanför Trelleborg den 112-årsdagen. Traditionsenligt ett alltid lika
högtidligt möte i Lunden såväl som i efterlogen. Många år har förflutit
sedan vår årsdag 1906. MÄ Frank Svendsen höll fosterlandstalet om hur han
upplevde att komma till Sverige, med den skiftande natur med berg som han
sett i bl a Cowboyfilmer. Helt olikt det Danmark där han kom ifrån.
Denna dag hade också Stella Polaris glädjen att välkomna sex nya
bröder som blomstrande skott på vår fina Ek. Nämligen Bengt Andersson,
Björn Arndt, Peter Davidsson, Joachim Jönsson, Henrik Schiöler och Björn
Andersson. Ytterligare en broder står på vänt då han hade förhinder denna
dag.
Det var också glädjande för mig att närvara och få se min fadder OÄ
Ingemar Mårtensson ta emot veterantecknet tillsammans broder Nils-Arne
Mårtensson. OÄ Nils Svensson förärades också denna dag med stjärntecknet.
Den högtidligt uppskattade musiken framfördes denna kväll av ROÄ
Kjell Olsson tillsammans med OÄ Milos Kalla. Jag framförde ett tack med

Vackert och stämningsfullt vid brödramåltiden.

Eubatmöte 22 januari

Det var en mäktig syn som mötte Ad Astras ÄÄ Jan Kluge när han
efter hemkomsten från 40 dagars rundresa i Asien såg ut över en till
bristningsgränsen fylld Lund.
15 besökare från Logen Vasa under ledning av ÄÄ Peter Johannisson
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Eubatmöte 16 januari

Trots att flera bröder som brukar besöka logen inte hade möjlighet
att komma, så kunde ÄÄ Karsten Klinteberg hälsa 22 bröder varmt och
broderligt välkomna. För ovanlighetens skull var inte alla ordinarie
ämbetsmän på plats, men det fanns fullgoda ersättare. OÄ Lars-Olof Nilsson
som Skm och broder Hans Berglund som Yv. Under punkten ideellt berättade
TjOÄ Per Rohlwin om Merlin. Det finns flera teorier om vem han egentligen
var. Per redogjorde för en av dessa och det var ett intressant föredrag.
Det följdes av CD-musik från orgelläktaren, särskilt utvald av Org Håkan
Wallander.
Hos Mimer är det normalt bara medlemmar i Druid-Orden som får vara
med på sammankomsterna. Vi tycker att det ska vara lite exklusivt och låter
därför inte utomstående gästa oss i tid och otid. Men en gång per termin
anordnar vi en vänafton, där gäster är välkomna. Denna kväll hade OÄ
Mikael Lunga bjudit in den intresserade Sergio Brundu. Och det resulterade i
en ansökan om inträde i logen.
De sedvanliga lotterierna utföll så att OÄ Ove Johansson vann en gratis
måltid och ROÄ Göran Lundgren fick första pris i vinlotteriet för andra
gången i följd. Inte illa för en broder som inte är någon vinälskare. Kvalitén
på vinerna hade höjts och de utlottade flaskorna var numera utvalda av
logens vinkännare broder Roberth Andersson som dessutom berättade lite
om vinerna. I whiskylotteriet tog broder Tommy Salomonsson som vanligt
god tid på sig innan han kungjorde vinnaren. Spänningen var stor innan
slutligen OÄ Tommy Wihlborg blev den lycklige.

Nyvordna eubater

Veterantecken

Text Karsten, foto Roberth

Stjärntecken

förhoppningen att få se dom på årsdagen ända fram till att det kanske
blir min tur att bli veteran om åtta år. Traditionellt serveras kalkon med
tillbehör på vår årsdag och så har det också varit med undantag av ett år,
vilket RSBibl René Lindelöf påpekade i sitt tacktal. Detta blev inte lyckat
och ingen har sedan vågat ändra på detta. Under senaste världskriget var
det ransonering på kött. Någon eller några bröder var lantbrukare vid den
tidpunkten och försåg vår loge med kalkon.

4 Logen Amici, Landskrona
Eubatmöte 5 januari

Så var det åter dags att samla bröderna i Amici för det första mötet 2019.
Ovanligt många bröder för att vara ett januarimöte, 16 st, hade samlats
denna afton med viss undran.
Tyvärr fick vi meddela ett större frånfall där vi beslutade att bevilja två
övergångsbrev med skyndsam verkan, till förmån för Stonehenge. Dessvärre
fick vi också utfärda två avgångsbrev.
Efter nogsamt sökande lyckades vi hitta bröder som är villiga att ta över
Amici’s arbete att öka medlemsantalet och höja stämningen. Vi planerar att
installera dessa den 19 mars.
Glädjande nog kommer vi recipiera tre kandidater in i vår gemenskap
den 5 mars. Vidare kunde tf ÄÄ bekläda broder Christer Persson med märket
för 300 möten i egen loge, broder Rolf Svensson med märket för 200 möten i
egen loge samt broder Bela Reller med märket för 100 möten i egen loge.

Bild & text Holger Sverin

3 Logen Mimer, Malmö
Eubatmöte 19 december

Det var bara några få dagar kvar till jul och ändå samlade terminens sista
möte rekordmånga deltagare. I Lunden hade ämbetsmännen gjort några
modifieringar av hur ljuständning och ljussläckning skulle genomföras.
Speciellt mycket nytt blev det för M Rolf Augustsson, men han klarade detta
galant. SM Lars-Göran Lindh menade att det nu var ännu mer stilfullt än
tidigare. Skr Roberth Andersson redogjorde för inkomna julhälsningar. Flera
digitala, men även en riktig på papper. Den sistnämnda ifrån druiddamerna.
OÄ Per Rohlwin mottog ett trohetstecken för att han deltagit i 200 möten.
I efterlogen var det dags för lotterierna. Broder Stefan Olsson vann en
gratis måltid, ROÄ Göran Lundgren tog hem första priset i vinlotteriet och OÄ
Per Rohlwin vann whiskylotteriet som den här gången bestod av en flaska gin.
ÄÄ Karsten Klinteberg tackade Lv Karl-Arne Jönsson som egenhändigt lagat
dagens mat. Ärtsoppa med alla tillbehör, pannkakor och dessutom en kaka till
kaffet. Därefter utbringade ÄÄ den traditionella skålen för Logen Mimer.

Bela 100

Rolf 200

Christer 300

Passar på att välkomna bröder boende i Landskrona till våra möten!
Första tisdagen i månaden...
Efter mötet inne i Lunden bjöds vi till bords där vi serverades kalkonbröst
med gräddsås. Kvällen speglades av en ovanligt avslappnad och broderlig
stämning. Kan det vara Amiciandan som är på väg tillbaka?
Ser trots allt positivt på framtiden i Amici där vi nu inleder ett nytt kapitel
med sikte på framtiden!
Med broderliga hälsningar Martin Hovenberg
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Logekvällen var därmed till ända och alla tog avsked av varandra
med förhoppning om återseende till Logen Vasas julbord med damer den
13 december.

7 Logen Vasa, Malmö

Vid pennan Elov Blom, foto Caj Lindskoug

Eubatmöte med auktion 29 november

Efter ett väl genomfört möte i Lunden samlades 24 bröder, varav sex
gästande bröder från Logen Ad Astra med MÄ Anders Thelin i spetsen, i
förrummet. Där möttes de av tre ytterligare gäster, som förväntas komma att
recipiera vid vårens Eu GG i Logen Vasa.
När alla hade försett sig med lämpliga drycker i baren till aftonens
måltid, hördes klockan ringa och tf Lv Caj Lindskoug äskade tystnad och
bjöd sedan in till efterlogen.

8 Logen Wirdar, Ljungby
Bardating med gradgivning 23 november

Kvällens Bardating i Druidgården inleddes med sedvanliga
mötesförhandlingar, då bland annat hälsningar från frånvarande bröder
framfördes.
Därefter följde den högtidliga ritualen som omgärdar välkomnandet
av nya barder. Morgan Karlsson och Mårten Mankert var de bröder som
begåvades med nya regalier och som då kunde ta plats i Lunden tillsammans
med de övriga 44 bröderna som samlats denna afton.

MÄ Anders Thelin (Ad Astra), ÄÄ Peter Johannisson, MÄ André Ilvemark och
TjOÄ Stein Karlsen

På vägen in i matsalen passerade alla ett stort bord med allehanda
saker som senare skulle auktioneras bort. Tf Lv informerade om aftonens
meny bestående av ”sillamacka” som förrätt, pytt i panna med stekt ägg
och rödbetor som huvudrätt och en ”surprise” som visade sig vara en
chokladmousse med jordgubbe på toppen.
ÄÄ Peter Johannisson hälsade alla bröder och gäster välkomna till
bords och utbringade den första skålen. Han hoppades på en fin efterloge
och ett bra resultat på auktionen. Stämningen steg snabbt efter att de för
Vasabröderna kända snapsvisorna Vikingen och Måsen hade avverkats.
Skr Elov Blom höll ett litet tal över två äldre bröder, hedersdruiden och
ROÄ Jan Forsberg, invigd 1952, samt OÄ Ingvar Anderberg, invigd 1976
samtidigt som ROÄ Lars Larsson som dock var förhindrad att närvara.
Dessa tre bröder har tillsammans 150 medlemsår och tillsammans mer än
2 700 besök i grundloger och storloger. De har mycket gedigna kunskaper
om Druid-Orden och är ett föredöme för oss övriga bröder. En skål och ett
trefaldigt leve utbringades för broderskapet.

De nya barderna Markus Karlsson t.v. och Mårten Mankert t.h. tillsammans
med ÄÄ Per Bergman

Brödramåltiden bestod bland annat av en smörgås med ål och lax till
förrätt och detta följdes upp av Wallenbergare av hjortfärs tillsammans med
rökt fläsk och andra läckra ingredienser.
Talet till fosterlandet hölls av broder Johan Andersson som bland annat
menade att Sverige som framgångsrik nation och det välstånd vi alla
åtnjuter har sin förklaring i det trägna arbete som under många år utförts
av innovatörer och upphovsmän inom olika branscher.
ÄÄ Per Bergman höll talet till de nya barderna och detta besvarades av
broder Morgan Karlsson som uttryckte sin och broder Mårtens glädje över att
ha blivit väl mottagna i brödraskaran.
Den goda stämningen som alltid infinner sig under måltiden fortsatte, då
vi efter Drickom ur, slog oss ner runt kaffeborden.
Thommy Kjellsson

Eubatmöte 7 december

Höstens sista möte, Lilla julafton, eller som det står i arbetsordningen
Stämning i juletid, hölls den mörka och föga vintriga fredagskvällen 7
december då 46 församlade bröder mötte upp för att fira in julen och äta
julbord. Snön lyste med sin frånvaro, men kvällen kändes ändå julig, med
en pyntad gran i lokalen och flera bröder med färgglada slipsar. Bröderna i
Fu bar tomteluva dagen till ära! I år uteblev det sedvanliga luciatåget som
ideellt inslag och ersattes av att broder Lars Oskarson läste en trevlig julsaga
ur vår lokale författare Per Gustavssons bok ”Julberättelser i vintermörkret”.
Mötet avslutades med att ÄÄ Per Bergman önskade samtliga bröder en God
Jul och ett Gott Nytt År, samt hälsade alla välkomna tillbaka till vårt första
möte efter helgerna.
Väl uppe i matsalen var det dignande och vällagade julbordet uppdukat.

ROÄ Jan Forsberg, SÄÄ Thomas Servin och OÄ Ingvar Anderberg

Auktionsförrättare var Yv Jesper Månsson, som svingade klubban med
bravur. Många fina saker bytte ägare och många passade säkert på att göra
sina julklappsinköp redan nu. Auktionen avslutades först efter kl 23.00,
varefter Skr gjorde en snabb summering av slutsumman, som uppgick till
6 340 kronor.
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Till måltiden sjöngs det flera ju(v)liga snapsvisor och för dem som så
önskade slank en och annan smakrik snaps ned till visorna. Under måltiden
underhöll traditionsenligt och inlevelsefullt broder Lars Oskarson med att
sjunga ”Tomten” av Viktor Rydberg. Bröderna Per Bergman och Dennis
Byrskog höll i årets dryckeslotteri, lika uppskattat som vanligt.
En trappa ner avslutades kvällen med kaffe och avec samt det stora
jullotteriet dit många av bröderna hade skänkt vinster. Behållningen från
både dryckeslotteriet och jullotteriet går som vanligt till välgörenhet.

Kvällens föredragshållare var Mattias Andersson från Piteå som berättade
om sina nya mål i livet och hur han kom till insikt om dem. En 4-årig
bergsbestigningsplan är nu i gång. Förutom Europas högsta berg Elbrus 5
462 m och Mera Peak 6 476 m i Himalaya så kommer han senast från en
strapatsrik bestigning av 6 985 m höga Ama Dablam. Det som var tänkt bli
ett anförande på ca 30 min tog mer än den dubbla tiden p g a alla bröders
frågor som Mattias vänligt besvarade.
Nu siktar vi framåt mot nästa möte 31/1 där vi för första gången på
många år provar med torsdag som mötesdag.

Ulf-Peter Strömberg

Ulf Hedgren

Stämningen var god bland bröderna runt julborden
Mattias Andersson berättar

14 Logen Morvin, Luleå

18 Logen Cynthus, Ulricehamn

Eubatmöte mot högre höjder 18 januari

Druidstämma och eubatmöte 22 november

Då var vi igång igen! Nästan 50 % av våra egna bröder samt en stor delegation
från Logen Nennius i Boden hade hörsammat kallelsen till årets första
möte. Det är glädjande att så många sluter upp. Om det är det relativt långa
uppehållet eller kvällens ideella inslag som lockar spelar inte någon roll.
Prick 19.00 ledde vår marskalk Mikael Åkerström de väntande bröderna
in i vår fina Lund. Ett vanligt eubatmöte stod på dagordningen. ÄÄ
Christoffer Hedgren fick under mötet möjlighet att dela ut besökstecken för
200 möten till broder Mats Wallström samt Skr Hans Åkerström. MÄ delgav
ytterligare information om Stipendiefondens erbjudande om bidrag från
företag samt läste de bröder som var kallade till kommande SL-möte i Piteå.
Mötet avslutades enl ritual strax före 20.00. Kvällens brödramåltid bestod av
SoS och tre gånger ”Mumma” serverad av vårt stf Fu under ledning av AnnMari från Mumma. Nennius ÄÄ Per-Olof Persson tackade för den utsökta
maten på ett mycket klurigt vis.

43 bröder tågade in i Lunden för kvällens eubatmöte som hade föregåtts av
en druidstämma. Logen hade äran av att ha besök av bröder från Camulus
och Excalibur. Broder Åke Danfeldter meddelade att de nallar som Cynthus
brukar skänka till ambulansen där Åke jobbar börjar ta slut, dessa nallar är
mycket uppskattade av barn som tyvärr behöver åka ambulans.
Fu informerade om årets ”glöggpromenad” som går av stapeln lördagen
den 15 december. Efter promenaden samlas vi i logernas hus där vi blir
serverade en gulaschgryta med tillbehör och har att se framemot en trevlig
kväll tillsammans med våra damer.
För några möten sedan uppmanade broder Sture Andersson bröderna att
till kvällens möte odla mustasch i mustaschkampen. Ett stort antal bröder
hade hörsammat uppmaningen och ställde glatt upp för ett gruppfoto.
De mustaschprydda bröderna har också skickat in 100 kr till
välgörenhetsfonden och uppmanade övriga att göra detsamma.
En stor eloge till kvällens arbetsutskott som trots decimerad styrka stod
för god mat och fin service.

Mustaschprydda bröder

Några som också skall ha en stor eloge är det trogna ”dukningsgänget”
som vid varje möte samlas kl 09.30 och sköter dukningen mycket proffsigt
vilket gör att kvällens brödramåltid smakar extra bra.

ÄÄ Per-Olof Persson tackar för maten

29

Svensk Druid-Tidning

Nr 1 - 2019

Eubatmöte 13 december

Denna afton delades även en nyinstiftad insignie ut till vår arkivarie
Gert Mårs ritualenligt i E F E. Kvällen avrundades med en fantastisk middag
komponerad av vår Lv Lars Holmström.

ÄÄ hade glädjen att hälsa 64 bröder med gäster från Taliesin och
Camulus välkomna till årets julmöte, där kvällens höjdpunkt är besök av
Ulricehamns lucia.
Ett tack framfördes till bröder som varit behjälpliga med att flytta möbler
då golvet i efterlogen skulle slipas.
Bröderna samlades efter mötet i efterlogen för att invänta luciatåget,
det blev ett mycket uppskattat inslag och lucia med sina tärnor framförde
julsångerna mycket proffsigt och med härliga sångröster.
Efter framträdandet gick lucia med sitt följe runt med insamlingsbössor till
förmån för Lions hjälpverksamhet och förhoppningsvis var bröderna generösa.
Efter att MÄ Anders Neuman
gratulerat broder Sten-Åke
Andersson till hans75-års dag bjöd
kvällens arbetsutskott med Lv Pär
Ericson i spetsen bröderna att gå lös
på kvällens julbord. Både faten och
glasen tömdes snabbt under det att
muntra julsånger framfördes.
ÄÄ Bengt Olsson tackade vår
krögare Andreas Vocanac från
restaurang Emma o Andreas för god
MÄ gratulerar broder
mat och mycket uppskattad service
Sten-Åke Andersson
under de åren de levererat våra
middagar och önskade dem lycka till
med den nya restaurangen.
Lotterikomitten hade en
hektisk kväll då det först var dags
för dragning i konstlotteriet där
broder Tony Wingård drog första
vinsten sedan var det kvällens
lotteri som bestod av ett stort antal
julblommor skänkta av broder
Alexander Henriksson.
ÄÄ avtackar vår krögare
Efter en lång och trevlig kväll
var det dags önska varandra en god
jul och ett gott nytt år samt styra kosan hemåt för att börja med julstöket.

Roger Norlén

22 Logen Derva, Östersund
Eubatmöte med veterantecken 26 november

Det var ju ett tag sedan denna tilldragelse hände, men stopptider och
andra tider har föranlett denna försening. Kapitelbroder Jonny Munther,
boende i Uppsala, men medlem i Logen Derva, satte sig på tåget en mörk
novembermorgon 26 november 2018 för att ta sig ända upp till Östersund.
En lång resa kan tyckas för många, men inte för Jonny.
Anledningen till denna resa var att Jonny gick med i logen 20 november
1993. Nu skulle han nämligen bli tilldelad ett veterantecken för sina 25
år inom Druid-Orden. Utmärkelsen utdelades under högtidliga former av
ämbetsmän från SL Boreland, SÄÄ Rolf Jonsson, SSkr Örjan Berglund och
SSkm Lennart Cederberg.
Hela tillställningen övervakades av 29 bröder som lyckönskade Jonny till
denna bragd.
Text & bild: Bosse Th

LOA

20 Logen Carnac, Helsingborg

SSkr Örjan Berglund, Veteran Jonny Munther, SÄÄ Rolf Jonsson och SSkm
Lennart Cederberg

Eubatmöte med reception 20 november

Denna tisdag samlades 32 bröder uppklädda i högtidsdräkt för att närvara
vid den högtidliga receptionen när broder Nicklas Nybom valdes in i Logen
Carnac. Logens Org Tommy Hansson såg till att receptionen ramades in med
den sedvanliga ceremoniella musiken på ett förtjänstfullt sätt.

Annonsprislista
i Svensk Druid-Tidning
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Svensk Druid-Tidning utkommer med 8 nummer per år
Färdig annons i PDF-format
skickas till sdt@druidorden.org
Aftonen till ära hade vi besök av bröder från Logen Cernunnos där dess ÄÄ
Michael Landelius satt in ett bidrag på stipendiefonden och överlämnade en
förteckning för detta.
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talet till logen av Jan Oscarsson och som avrundning och extra förgyllning
av kvällen, roade Hans Johansson oss med klassiska historier om bland
annat den lille stinsen.
Vi gick alla hem med en känsla av druidisk värme och gemenskap.

23 Logen Henry Hurle, Köping
Eubatmöte med reception 26 november

Vid pennan Anders Loft

Denna torsdag hade vi i Logen Henry Hurle det stora nöjet att få inviga hela
6(!) nya bröder till Eubater. Välkomna i brödraskaran säger vi till Anders
Norlin, Robert Eriksson, Christer Sjöö, Thomas Landström, Tommy Gullbo
och Mattias Sidebäck.
Logen tangerar nu nästan sitt rekord med 85 bröder, idag är vi 84.

27 Logen Neptunus Linköping
Gemensam druidgradgivning 13 november

Denna tisdag var det festkväll under linköpingslogernas gemensamma
druidgradgivning.
Barderna, Håkan Sandberg, Peer Däljemar, Mikael Hedenborg Håkan
Persson, Jonas Petersson, Tobias Hedborn och Björn Zanderson upphöjdes till
druidgraden efter ett värdigt och fint genomförande i Lunden under ledning
av vår ÄÄ, Peter Lövmo.

Dan

Neptunus var värdloge och vår organist , Johan Thunqvist lät oss som
vanligt lyssna på mycket fin musik.
I bankettsalen serverades sedan en trerättersmeny som vid tacktalet av
ROÄ Åke Mattfolk fick absolut bästa betyg.
Talen till fäderneslandet respektive orden och logerna hölls av Mats
Johansson och Leif Stjärnberg.
Recipiendernas tal hölls av Peer Däljemar.
Så fick vi då ytterligare sju druider som nu verkligen såg fram emot att
kunna tjänstgöra som ämbetsmän inom linköpingslogerna.
Framtiden är ljus!

26 Logen Teutates, Halmstad
Eubatmöte med reception
och 65-årsjubileum 23 november

Logen Teutates hade mycket att fira under logemötet med 65-årsjubileum
samt reception av nya bröder. Det började som vanligt med varm förbrödring
i förlogen. Det var glädjande att se att vi var bröder i alla grader på plats.
Denna kväll välkomnade vi tre nya, Lars Memmi, Karl-Gunnar Evertsson och
Fredrik Bergqvist. Ytterligare en blivande broder skulle recipieras men fick
tyvärr förhinder och kommer att recipieras efter alla helger.
Det ideella inslaget stod Lars Melin för med diktläsning och eftertanke.

Text Mats Johansson, foto Johan Thunqvist

Eubatmöte med Julloge och paketauktion 11 december

Föreningen Druidgården inbjuder Linköpingslogerna enskilt varje år till ett
dignande Julbord, så även inför julen 2018. Varje broder skall överlämna
en julklapp vid ankomst som sedan skall auktioneras ut. Pengarna går
oavkortat till drift och underhåll av vår kära Druidgård.
Det var många bröder som mötte upp denna kväll, totalt 57 st, varför
det snart blev mycket prat och sorl i förlogen. Kvällens stora lotterivinst, en
välfylld varukorg, vanns av broder Bo Sturehed som enligt egen utsago inte
vunnit något tidigare. Grattis Bo!
När väl bröderna samlats i Lunden kunde vi snart höra att Lucia med
följe var på ingående. Det var en skolklass från Grebo som under ledning av
sin lärare underhöll bröderna med Lucia och Julsånger. Mycket uppskattat.
Parentation av vår nyligen avlidne broder Georg Olsson genomfördes.
Broder Georg blev nästan 99 år och var medlem i vår loge i 58 år.
Bröderna samlades sedan i bankettmatsalen och hälsades välkomna till
bords av Föreningen Druidgårdens ordförande Carl-Göran Söderblom.
Det dignande julbordet var verkligen dignande och bröderna lät sig väl
smaka av allt som hör ett riktigt julbord till. Neptunusdraget har nog sällan
hörts så högt och unisont.
När bröderna var riktigt mätta och förnöjda började paketauktionen.
Kvällens rutinerade auktionist var broder Kent Eklund som med klubban
i högsta hugg lockade bröderna att bjuda över varandra. De cirka 50 utropen

ÄÄ Lars Ahl flankeras av de nyinvigda bröderna Lars Memmi, Fredrik
Bergqvist samt Karl-Gunnar Evertsson

Genom de 65 verksamma år som Teutates funnits har logen varierat i
storlek. I efterlogen var vi kanske inte till antalet lika många som under
tidigare perioder. Dock bär logen på ett brödraskap och en vitalitet som
borgar för en trygg framtid. De nya bröderna mottogs på ett traditionellt och
hjärtligt sätt med trerätters måltid, talet till fosterlandet av Anders Nilsson,
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drog in många sköna slantar till fromma för Druidgårdens kassör.
Neptunus ÄÄ Peter Lövmo tackade sedan matlaget och servicepersonalen
för det fantastiska julbordet. Ett tack riktades och till broder Leif Stjärnberg
som varit Lv ersättare under höstterminen samt till Barmästarteamet. De har
skött sina åtaganden på ett mycket uppskattat sätt till brödernas trevnad.
När det var dags att vandra hemåt önskade bröderna varandra en riktig
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

anknytning till en prost i Trolle Ljungby i NÖ Skåne. Broder Jonas har säkert
fler ”udda” släktingar i bagaget och dem ser vi fram emot att få höra mera
om. Nästa gång kanske vi får höra att han är adlig, trots allt.
Bordsvisor sjöngs och några roliga historier hans också med innan ÄÄ
tackade för maten och taffeln bröts för kvällens pilkastning, som fick avsluta
kvällen. Pilkastningen vanns av broder Christer Davidsson, som fick tre
ölflaskor med sig hem.

Text och foto Jan Båving

Text Rickard Jönsson, bild Andrej Krugly

29 Logen Fingal, Hörby
Eubatmöte 27 november

46 bröder och ÄÄ hälsade gästande bröder ROÄ Paul Ljungqvist samt från
Logen Selene Håkan Olsson, Lars W Hansson, Lennart Svensson och Leif-Ove
Svensson välkomna. Efterlogen blev precis så som vi hela hösten förväntat
oss; Gåsamiddag, som traditionsenligt inleddes med svamp- eller svartsoppa
följt av välsmakande gås inkl tillbehör som brysselkål, rödkål, äpplemos
och skånsk äpplekaka med vaniljsås satte punkt för allt det goda. Broder
Lars Strand förkovrade bröderna i modernt skogsbruk, och om nyttjandet av
bioenergi ifrån skogen och hur detta kan bidra med att minska vår påverkan
på klimatet, och om marken i skogen som är dess bankkonto.
Grytslanten till förmån för stipendiefonden inbringade jämna 1 000 kr.

Tomteloge 14 december med
traditionellt kyrkobesök – Åter Succé!

28 Logen Ossian, Olofström
Eubatmöte den 15 november

Julmusik, sång och Lucia inledde vår traditionella tomteloge i Lyby
kyrka som var nära nog fullsatt. Vår Org Bengt Ekstrand hade övat upp
Fingalkören under hösten med ytterligare tillskott av nytillkomna bröder
resp damer och är nu 13 till antalet inkl våra egna. Det blev ett bejublat
framträdande. Ett 100-tal åhörare hade kommit till kyrkan, vilket är
glädjande uppslutning, och publiken fick verkligen en försmak av julen.
Fingalkören med dess ledare Bengt Ekstrand på piano och broder Bengt
Carlsson på bas, stod för stämningsfull musik. Kören trädde in i kyrkan
sjungande ”Bereden väg”, sen följde Hosianna och Låt mig få tända ett ljus
med kören och Jan Davidsson på trumpet. Därefter stod Älvdalsskolans åk 6,
under ledning av Jennie Haglund, för ett uppskattat luciatåg. Conny Ekström
läste dikten ”Tomten” av Viktor Rydberg – ett traditionsfyllt inslag.

Vår loge är liten, 37 bröder, och lever just nu, lite svajigt eftersom våra
hyresvärdar, Siriusorden, är uppsagda från de lokaler som vi varit i
under över 60 år. Vi är, som Ni förstår, en liten skara men vi är mycket
trogna besökare på mötena. Ofta har vi besök av gästande bröder från vår
moderloge Merlin i Karlskrona med deras ÄÄ Anders Welltén i spetsen samt
från Logen Thesevs. Ibland även från logerna Wirdar och Avalon. Så dock ej
denna kväll.
Enligt planeringen var det meningen att vi skulle ha reception
i eubatgraden, men ingen sökande fanns, denna gång. Eftersom
receptionshögtidligheten uteblev startades kreativa funderingar av Fu.
Vi firar en oktoberfest eftersom det är november (som i Tyskland)! Yv Ingvar
Andkvist-Mårtensson åtog sig uppdraget tillsammans med Lv Kent Larsson.
Och det blev en fest. ÄÄ Andrej Krugly ledde förhandlingarna och
ritualerna på sitt mycket trevliga sätt. MÄ Weine Sjödahl visade under ideellt
fantastiskt goa hundbilder.

Kören och Jan D fortsatte med White Christmas. Gläd dig du Kristi brud,
solosång av Anitha Servin. Andakt av prästen Helena Tomelius. Broder
Jonas Strid sjöng solo Halleluja och tillsammans med kören O, helga
natt, Kören Stilla natt och We wish you a Merry Christmas. ÄÄ Christer
Lindblad framförde ett tack till samtliga aktörer och förlänade de kvinnliga
medverkande var sitt julljus, Helena Thomelius, kyrkvaktmästare StigArne Jönsson, som välvilligt ställt iordning kyrkan för Fingals kyrkobesök.
Arrangemanget är en tradition som vi verkligen hoppas kommer fortleva.
Efter detta vandrade 100-talet Fingalbröder med damer över vägen in i
Församlingsgårdens ljus och värme. Lv Per Åkesson och Christer Andersson
med Fu välkomnade alla med glögg och pepparkaka till ett traditionellt och
i egen regi hemlagat julbord. Ett julbord där inget saknades utan innehöll
läckerheter som ägg och sill, revbensspjällen, Janssons frestelse, brunkål och
skinka, ål, gröt och mycket mera. Maten smakade alldeles förträffligt.
Eva Linde och broder Peter Malmqvist förgyllde ytterligare kvällen med

Därefter vidtog oktoberfirandet i efterlogen. Allt gott kan inte beskrivas
då skribenten ännu, dagen efter, fortfarande är mätt. Broder Ingvar hade
verkligen överträffat sina tidigare matlagningsprestationer.
Dessutom fick vi lyssna till broder Ingvars svärson, Skm Jonas Andkvists,
berättelse om ännu en intressant och i tiden avlägsen släkting, von der
Wetterings, till honom. Denna gång så långt tillbaka som till 1628 och med
32

Nr 1 - 2019

Svensk Druid-Tidning

sång och musik samt sjöng gjorde också "sångartrion" bröderna Helmer
Fritiof, Göte Persson och Karl-Gustav Lidström.

32 Logen Arcturus, Boden
Reception den 19 och 26 oktober
Logen Arcturus recipierade fyra bröder
vid mötet den 19 oktober och ännu en i
samband med Logen Nennius reception den
26, ett möte som förrättades av båda logernas
ÄÄ. Det är ett bevis på det goda samarbetet
mellan våra två loger. Den 19 oktober
invigdes Henrik Persson, Christer Ranvald,
Torbjörn Ågren och Fredrik Axtelius. Den 26
oktober invigdes Gert Sjöberg.
Det kan nämnas att Fredrik Axtelius,
för övrigt son till vår tjOÄ, är den broder
som missade vårens reception på grund av
flygstrul på Arlanda.
Stig Lindgren

Broder Göte Persson läste
traditionsenligt sin dikt om 10 små
tomtenissars bedrifter och öden. Det
blev därefter dags för Tomteritualen
och till årets tomte hade fjolårets
tomtekvartett utsett Bo Altenstam
som efter installationen inledde sin
första stora uppgift att ta hand om
det traditionella julklappslotteriet.
Avslutningsvis tackade ÄÄ Christer
Lindblad för maten och riktade ett
speciellt tack till Lv och Fu samt övriga
medverkande för ett väl genomfört
arrangemang. Slutligen önskade ÄÄ
alla En God Jul och Ett Gott Nytt År.

Gert Sjöberg och
ÄÄ Lars Jonsson

Henrik Persson, Christer Ranvald, Torbjörn Ågren och Fredrik Axtelius.
Bakom står ÄÄ Lars Jonsson och MÄ Hans-Erik Johansson

36 Iris, Göteborg
Eubatmöte den 12
december

Logen Iris har fått flera nya bröder
genom en intensiv rekrytering, och
vi andra bröder är intresserade av
vilka dessa personer är utanför logen.
Så därför har vi som ideellt inslag i
efterlogen en punkt där våra nya bröder
får möjligheten att presentera sig.
Denna kväll var det broder
Henrik Bellvik som berättade om sitt
arbete som säljare på Specialfälgar i
Kungsbacka. Med sig hade han en av
de mer exklusiva fälgarna.

Eubatmöte 8 januari

Året inleddes med 48 närvarande bröder. Följande hade uppnått jämt antal
möten: Bo Jönsson 230, Stefan Månsson 140, Christer Nilsson 120, Mikael
Kess 100, Eve Roth 50, Christian Andersson 50. Efterlogen inleddes med
välsmakande dansk fläskestek följt av det traditionella ”Från sida till sida”
med Måns Söderberg, som tog oss till den litterära världen och tipsade oss
om nya och aktuella litterära alster av blandat slag. Allt ifrån poesi till
biografier, historia och deckare. Grytslanten till förmån för stipendiefonden
inbringade jämna 850 kr.
Kommande möte 27 februari eubatmöte med reception.
Gert Nilsson

Eubatmöte och installation av tjOÄ den 9 januari

Broder Oskar Beck installerades som tjOÄ för tiden fram till nästa
ämbetsmanaperiod. Storlogen Västanland med SÄÄ Mats Rosenbielke, och
för kvällen SSkr Lasse Nilsson som SM samt SSkm Hans Wikman som SMÄ
genomförde installationen.
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I efterlogen hade vi förmånen att ha två gästande adepter, vars
ansökningar har lästs och som skall balloteras på kommande Druidstämma
den 30 januari och kommer att invigas i vår orden den 20 februari
tillsammans med ytterligare två adepter.
Sven Askengren

37 Logen Hesperus, Malmö.
Eubatmöte 15 januari

Vi samlades i baren och förrummet och åt korv och drack pilsner inför årets
första möte. Många bröder hade stora förväntningar på efterlogen, då det
för många serverades favoriträtten ”Stekt fläsk med löksås”. Föredrag om
Bosse Larsson, en biografi av fotbollskollegan och tillika landslagsmannen
Staffan Tapper, båda har spelat i MFF och var tongivande inom fotbollen i
både klubb och landslag. Staffan Tapper beskrev Bosse Larssons personlighet,
dels inom fotbollen och dels privat. Många anekdoter beskrev han med stort
inslag av humor och relaterade till faktiska händelser under de många år
de känt varandra redan sedan
barndomen. Föredraget var mycket
uppskattat och applåderades med
emfas. Själv hedrades jag med ett
”Hesperusgram ” och förärades
blommor, som en försenad 75
års hälsning som inföll på min
födelsedag i november. Jag tackar ÄÄ
Eskil Jönsson och alla bröder än en
gång. Maten var mycket uppskattad
och det var inga små mängder
som konsumerades. Slutet gott och
humöret var på topp. Vi avslutade
mötet och hälsade ”VI SES”!

Jan Fegraeus, Kent-Ove Lundström och Mikael Bjärmkvist

ÄÄ Johan Broman tackade alla närvarande för två väl genomförda möten
och påminde om julfesten den 7 december samt om informationstillfället för
presumtiva 11 januari nästa år.
Mötesdagen avslutades med an utsökt Janssons Frestelse med tillbehör.
Efter en stunds samvaro när måltiden var avslutad, lämnade bröderna
värmen i möteslokalen och gick ut i den kalla vinterluften.
Text och Foto Rolf Granqvist

Druidstämma och eubatmöte fredag 11 januari

Jul och nyårsbestyr är avklarade, äntligen börjar logearbetet igen.
Precis så tyckte nog många bröder, eftersom uppslutningen var god
denna blåsiga januarikväll. Hårda vindar, Sundsvallsbron avstängd,
nedfallna träd, hindrade inte bröderna att komma till mötet.
Kvällens första möte var i druidgraden, där budget för 2019 godkändes. Vid
det efterföljande eubatmötet meddelade ÄÄ Johan Broman att vi har sex
stycken presumtiva som söker information om vår verksamhet.
Efter sedvanligt mingel kallade Lv Leif Wingh bröderna till
kvällens måltid, pytt i panna med nödvändiga tillbehör. När borden
var avdukade, dags för kvällens underhållning, ett musikquiz
sammanställt av bröderna Arne Kappinen, Andreas Sandström och
Rolf Granqvist, som uppträder under namnet Penguin Rockers.
Årets första möteskväll avklarad, vi ser med förväntan mot nästa möte, Old
Ärkarnas afton.

Text Tord

Text Rolf Granqvist, foto Leif Wingh

38 Logen Karlavagnen, Sundsvall
Druid- och bardgradgivning lördag 24 november

En kall vintermorgon i Sundsvall anlände bröder i högtidsdräkt för att
närvara vid två gradgivningsmöten, först i druidgraden därefter i bardgraden.
ÄÄ Johan Broman öppnade druidstämman och meddelade att fyra
förväntansfulla barder stod beredda att upphöjas till druider. Bröderna
Nils Löfgren, Jonny Persson, Patrik Falck och Mattias Hansson kunde stolta
lämna mötet med sina nya gradregalier.

Rolf Granqvist, Arne kappinen och Andreas Sandström

Nils Löfgren, Jonny Persson, Patrik Falck och Mattias Hansson

Efter en enkel lunch, vila och en stunds förberedelser, var det dags för
nästa möte i bardgraden. Tre eubater, Jan Fegraeus, Kent-Ove Lundström och
Mikael Bjärmkvist var väl förberedda att välkomnas som barder.

Sven-Olov Edin, Jan Fegraeus, Charles Flodin funderar över de rätta svaren
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välkomnade och vi sjöng ”Hej Tomtegubbar”, skålade och högg sedan in på
jultallriken och alla läckerheter på julbordet. Broder Jonny Warg framförde
brödernas tack för maten och avslöjade att han med sin erfarenhet som
tidigare julskinkedomare kunde ge julbordet högsta möjliga betyg!
Som traditionen bjuder var det den gotländska specialiteten
Saffranspannkakan som sist avnjöts med salmbärssylt och grädde! Innan
kvällen var slut hann vi med ett vinstrikt lotteri som broder Bo Jakobsson skötte.
Kvällen avslutades med kaffetåren och lite tyngre än vanligt trampade vi
hem, mycket belåtna med underhållningen och förplägnaden. Stort tack till
Lv Olle som fixar och ordnar och jobbar hårt för brödernas trivsel.

48 Logen Lir, Varberg
Eubatmöte söndag 13 januari

Det var dags för årets första möte, och drygt 20 bröder samlades. Alla var klädda
i högtidsdräkt. ÄÄ Dag Eliasson hälsade alla varmt
välkomna, och hoppades samtidigt att alla haft en
fin jul och nyårshelg med nära och kära. Mötet flöt
på bra och det blev dags för SL-förrättning. SMÄ
Lars-Anders Kvint och SOÄ Ulf Andersson trädde in
i Lunden. Dessa båda installerade sedan logens nya
tjOÄ. Broder Christer Henricsson, som har många
års erfarenhet, tar sig an uppgiften för resterande
period och kommer säkerligen att sköta uppdraget
på allra bästa sätt. Mötet pågick en dryg timma,
Christer Henricsson
sedan var det efterloge. Där serverades en alldeles
utsökt kasslergratäng, som vanligt tillagad av vår Cecilia. Det blev också kaffe
och en liten bakelse som Lv egenhändigt komponerat.

Text Rolf Enström, foto Göte Pettersson

Många bröder deltog vid
åminnelse hos Logen Guta 16 januari

Vid samlingen inför eubatmötet såg vi många obekanta ansikten, det var
också information för tänkbara nya bröder. Många hade inbjudits och det
blev sju stycken som kom. De fick veta allt som behövdes av broder Jan-Erik
Wessman och tillträdande informationsansvarige Björn Andersson. Under
mötet i Lunden var det åminnelse för alla avlidna gutabröder. Under 2018
miste vi en broder, Bertil Klingvall i november, hans porträtt var därför
framställt. Under mötet påminde Skm Anders Söderlund bröderna ånyo att
bli månadsgivare till stipendiefonden, något som också ROÄ Lennart Landin
underströk i ett anförande. SÄÄ Christer Pettersson uppmanade bröderna
att delta i Bardalands storlogemöte med jubileumloge hos Logen Dair i
Stockholm 23-23 mars där flera bröder erhåller ring. I efterlogen var det
glatt och trivsamt som vanligt och efter ÄÄs korta välkomsthälsning gav
Lv Olle Håkansson ordet till köksmästare Björn Pettersson. Efter höstens
festmåltider längtar vi efter husmanskost så vi får först en västkusttoast,
därpå bjuds vi klassisk plommonspäckad fläskkarré med rätta tillbehören.
Måltiden inleddes på känt manér med logevärdens snapsvisa i F-dur och
vi hann med två till innan glaset var tömt! Innan karrén serverades drogs
vinsterna i ett litet vinlotteri, vinnarna gick hem med en eller två flaskor!

Bertil B

51 Logen Guta, Visby
Druidstämma, damerna med på Lucia
och julbord den 5 december

Det var en fin senhöstmorgon med en slö sol och nästan frost när bröderna
med sina damer samlades i logen för glöggmingel. Ute var det disigt och
rejält mörkt men inne var det ljust, varmt och trivsamt. Vi var drygt 60,
bröder med damer. På druidstämman som var först på kvällens schema
bestämde logen om en höjd årsavgift och godtog budgeten för 2019. Vi
samlades sedan för att njuta av luciatåget som i år kom från Västerhejdes
klass 4, Gun Pettersson ledde ungdomarna. Det blev en stämningsfull stund
med vackra julsånger och spröda luciastämmor. En stor och varm applåd
tackade när lucian Ella Eriksson med sitt följe tågade ut.

Glada vinnare i vinlotteriet; ROÄ Lennart Landin, dubbelvinnaren Yv Göran
Johansson, Niclas Pettersson och Bo Jacobsson

I slutet av middagen presenterade bröderna sig och berättar för våra
presumtiva bröder hur trivsamt och givande det är att vara med i logen. Våra
gäster berättade också kort om sig själva så vi fick en liten inblick i olika
livsöden. När vi avnjutit den välsmakande karrén och rensat faten serverades
kaffe med Guns läckra syltmuffins – och en och annan avec. Våra gäster fick
därpå ytterligare tillfällen att bekanta sig med den trevliga atmosfären i logen.

Luciatåget lyste upp den mörklagda lokalen och våra sinnen med sina vackra
jul- och adventsånger. Lucian Ella Eriksson intog med fin känsla en central plats

Vi samlades åter i Lunden och bjöd nu in våra damer att dela känslan
av rofylld och meditativ samhörighet. ÄÄ tackade damerna för att de stöttar
och uppmuntrar bröderna i deras strävan att utvecklas och hyllade dem
genom att spela upp Caccinis Ave Maria. Traditionsenligt läste sedan broder
Leif Pettersson på gotländska ”Jauldikt”, författare Karl-Gerhard Larsson.
Stunden i Lunden avslutades som sig bör med stjärnhimlen medan Josefin
Nilsson och Totta Näslund med känsla sjöng ”Alltid inom mig”.
Nu återsamlades alla i matsalen där källarmästaren Björn Pettersson och
logevärden Olle Håkansson dukat upp ett stort julbord och bjöd till bords. ÄÄ

Text Rolf Enström, foto Johan Olsson
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52 Logen Sefir, Grebbestad

56 Logen Camulus, Skövde

Druidstämma 21 november

Dubbelmöte 12 november

Våra bröder Lars Johansson, Tore Pålsson och Patrik Franz'en invigdes till
druider vid en andaktsfull och sedvanlig ceremoni.
Kvällen avslutades med köttfärsgratäng med tillhörande sallad som
smakade förträffligt.

Ett verkligt späckat druidiskt möte hölls i logelokalen då Camulus höll
dubbelmöte med först druidstämma och sedan eubatmöte. Druidstämmans
40 bröder höll ett kortare möte innan resterande bröder anslöt. Eubatmötets
nu 47 bröder fick höra hälsningar från Logen Ad Astra i Malmö, där ÄÄ Jan
Kluge hälsade till Camulus och tackade för besöket i november, då tre bröder
från Camulus övervarade Ad Astras bardgradgivning. Det meddelades att
Camulus kunde skänka hela 15 000 kronor till Sällskapet Jultomtarna i år,
från de av bröderna insamlade välgörenhetsgåvorna. Stiftarbroder Ronald
Holmström skänker en stor summa pengar i form av en fond, vars överskott
skall utbetalas som välgörenhet till lokalt i Skövde verkande organisationer,
med låga administrativa kostnader. Från denna fond kan Camulus i år
utdela 40 000 kronor fördelat lika mellan Frälsningsarmén i Skövde samt
Sällskapet Jultomtarna. Dessa organisationers representanter inbjuds till vår
julavslutning. ÄÄ Jan Olof Svärd kunde glädjande konstatera att den höga
närvaron av eubater förgyllde stämningen. Ark Tomas Monsén emottog sin
insignie under högtidliga former. Broder Hans Schill hälsade till Camulus
från de tyska logerna “Drei Linden” i Nürtigen samt “Achalm” i Reutlingen
och rekommenderade ett besök. Under efterlogen intogs en vällagad
höstgryta, Broder Kenneth Andersson uppmärksammades då han fyllt 75
år och stiftarbroder Ronald Holmström och arbetsgruppen kring gåvan
tackades särskilt.

Text och bild Stefan Sjödin

Eubatmöte med reception 16 januari lockade bröder

Lunden fylldes av egna bröder, gäster från logerna Belisama och Iris, samt
fyra storlogeämbetsmän. De sökande bröderna Nils Lind och Magnus Olsson
infördes i Lunden och en som vanligt högtidlig och stilfull reception vidtogs
av Ämbetsmännen och logen tillfördes två nya eubater.

Julavslutning 10 december

Traditionellt utdelar Logen Camulus välgörenhetsgåvor under julmötet
och i år kunde logen, tack vare stiftarbroder Ronald Holmström utdela
totalt 55 000 kronor. Brödernas egna insamlade 15 000 kronor lades till
Ronalds fonds 40 000 och representanter från Frälsningsarmén i Skövde
och Sällskapet Jultomtarna mottog högtidligt gåvor under middagen.
Båda Skövdes lokaltidningar skrev artiklar dagarna efter och Camulus
och Ronald fick mycket lovord och beröm - något vi hoppas kommer att
öka intresset för logen i Skövde med omnejd. De 50 närvarande bröderna
emottog julhälsningar från Storlogen Vänerland och Alf Stensson, samt
logerna Cynthus och Taliesin. Michael Boublé sjöng Silent Night och mötet
avslutades högtidligt. Under efterlogen åts en gudomlig jultallrik med
tillbehör. Anna-Karin Haglund från Sällskapet Jultomtarna samt Michael
Lehnberg från Frälsningsarmén berättade om sin verksamhet i Skövde och
hur våra gåvor kommer till stor nytta för behövande. ÄÄ Jan-Olof Svärd
hälsade alla en god jul och påminde om reception den 11 januari då fyra
nya bröder invigs i vår orden.

Eubatmöte med reception 11 januari

Fyra förväntansfulla blivande bröder recipierade denna fredag, och
logelokalen var fylld till bredden av egna och gästande bröder. En delegation
av inte mindre än 14(!) norska bröder från Logen Uxello var på plats, vara
nästan hela Äk var representerad. Från Iris kom två bröder med representant
från SL Västanland. Från Logen Taliesin i Jönköping syntes fyra bröder med
en representant från SL Vänerland mingla runt i vimlet.

Nya eubaterna Magnus Olsson och Nils Lind, flankerar veteranen Ulf
Nordholm. Bakom SÄÄ Mats Rosenbielke och ÄÄ Per Erik Korström

SÄÄ Mats Rosenbielke med assistans av SSkr, SSkm och SM delade under
rituella former ut veterantecken till Ulf Nordholm.
Meddelades att broder Bengt Wineberg låg på sitt yttersta, ingen
medicinering hjälper och broder Enar Bohlin börjar just idag sin första
behandling mot tumör i halsen. I skrivande stund meddelas att broder Bengt
Wineberg avlidit, frid över hans minne. Han var Lv och har tillfört logen
mycket, med bl a ideella inslag från sina upplevelser som sjökapten.
I efterlogen hölls tal till recipienderna av ÄÄ Per Erik Korström
och tacktalet hölls av Magnus Olsson. Flera tal hölls med riktning till
recipienderna bl a av SÄÄ Mats Rosenbielke och Alf Johansson, som båda
betonade den fina andan och brödragemenskapen som finns i Sefir.
Göran He
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Varma hälsningar och lyckönskningar till de nya bröderna avlöste
varandra från ÄÄ i Logen Uxello Kåre Hovland, från OÄ tillika SSkr från
storlogen Västanland Lasse Nilsson och från Jönköping hälsade broder Arne
Pettersson varmt och gratulerade, samt bjöd direkt in de nya eubaterna att
besöka Taliesin, som ju bara ligger en timma bort i bil!
Middagen kantades av tal, historier, vinnare i lotteri, insamlingar och glada
tillrop! Direkt när logelokalen stängde för kvällen, sågs en stor samling
bröder tåga iväg med de nya eubaterna arm i arm för att hålla receptionsefterfest på hemlig lokal. Enligt vissa stängde festen vid 3-snåret, enligt
vissa pågår den än… En sak är klar - en eubatreception i Logen Camulus
är inget man glömmer i första taget! ÄÄ Jan-Olof Svärd tackade alla
närvarande, egna och gästande bröder för det stora stöd och uppskattning
och varma välkomnande som deras närvaro visar de nya bröderna!
Välkomna eubatbröder!

58 Logen Selene, Trelleborg
Druidstämma och eubatmöte
samt Julbord med damer den 3 december

Under druidstämman, som genomfördes med dispens från ritualen,
behandlades bland annat ekonomin. Efter det att bröderna tagit fem
minuters paus, började eubatmötet.
Under eubatmötet behandlades sedvanliga punkter, men det genomfördes
även en teckenutdelning enligt följande för närvarotecken: 400 Per-Arne
Meijgren, 300 Karl-Axel Ivarsson, 200 Lars-Olle Andersson, Tore Månsson,
Leif-Ove Svensson samt 100 Bengt Grip, Arne Johansson, Lennart Svensson.
Månadsgivartecken delades även ut till Per-Arne Meijgren.
Efter ett fint och avkopplande möte i Lunden med gäster såsom ROÄ
Claes Nilsson, SÄÄ Ulf Liljegren samt gäster från logerna Stella Polaris och
Halör, samlades bröderna i förrummet för en stunds mingel tillsammans
med damerna, innan Lv Bengt Grip önskade samtliga välkomna in till det
väntande julbordet.
Nämnas kan att damerna under druidstämma och eubatmöte samlades
och minglade i förrummet med musikunderhållning av Ferms och när
bröderna kom ner efter mötet, var stämningen redan på hög nivå bland
damerna.
När alla hade intagit sina platser vid borden informerade Lv om
brandsäkerheten innan han sade de förlösande orden ”Välkomna till julbordet
och varsågoda”. Samtliga lät sig väl smaka av alla de rätter som fanns på det
fint dukade och inbjudande julbordet. För musikunderhållningen och sång
denna afton, svarade Anita, Daninge och Ferms.

Text Tomas Monsén, Ark

57 Logen Alir, Söderhamn
Invigning nya eubater 8 november

Vi hade inför kvällens drabbning samlat ett 50-tal bröder för att välkomna
tre nya bröder till Logen Alir. Mötet hölls ritualenligt och det är alltid lika
spännande att höra de nydanade brödernas upplevelse av mötet i efterlogen.
Som seden kräver inmundigade vi därefter en 2-rätters middag.
I efterlogen hölls tal och alla välkomnade de nya bröderna. Som vanligt
sjöng vi unisont Lingonben av Powel Ramel.

Anders Sandström, Rikard Willerius, Magnus Svensson

Eubatmöte med efterföljande ärtsoppa
samt punch- och vinprovning 25 oktober
Vi önskade Mikael Hanold
välkommen från Systembolaget
som höll i kvällens efterloge.
Mikael förevisade dryckerna och
berättade om ursprung och smak.
Vi fick smaka på fyra olika öl- och
två punchsorter. Ölen kom från
olika delar Europa och Mikael
berättade att punchen från början
var en svensk uppfinning. Mycket
uppskattad kväll i glada Druiders lag.

Nöjda och mätta var det dags att bryta upp vid sen kvällstimma,
efter en mycket trevlig afton som innehållit ett härligt julbord, fin
musikunderhållning, god stämning, glada skratt och en härlig gemenskap.

Eubatmöte 7 januari

En nöjd logevärd, Bror Johansson, sitter och insuper mötesatmosfären. Det
blev en mycket lyckad tillställning då olika öl- och punchsorter serverades
med av bröderna egentillverkade ärtsoppa

Kvällens möte var årets första och traditionsenligt var det äldre ämbetsmän
som agerade i Lunden där 29 egna bröder och fem gästande från vår
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moderloge Stella Polaris var närvarande och fick uppleva ett fint eubatmöte.
Det är ett stående och mycket populärt inslag i Lunden, som verkligen
uppskattas av de äldre ämbetsmännen och samtliga bröder i Lunden.

61 Logen Halör, Höllviken
Eubatmöte 10 januari

ÄÄ Håkan Boström öppnade mötet lite över sju. Kvällens möte var tillägnat
två av våra veteraner. Lennart Blomgren och Tage Holm skulle äntligen bli
tilldelade Ordens Veterantecken.
SL Sunnanland inträdde i Lunden med SÄÄ Ulf Liljegren flankerad av SM
Zivko Korecic och SSkr Hans Hellman. Veteranerna blev stilfullt tilldelade
sina veterantecken. SL tackade för sig och intog platser i Lunden och ÄÄ
kunde avsluta mötet i EFE.
I efterlogen blev våra
veteraner hyllade på sedvanligt
vis med tal och blommor.
Veteranbroder Tage Holm hade
sin son närvarande som gäst och
presumtiv broder. Broder Lennart
höll tacktalet från veteranerna.
En härlig måltid med
toast Skagen och äkta
wienerschnitzel på kalvkött
som fyllde hela tallriken. Tack
till ställföreträdande Lv Göran
Ericsson och alla i Fu för en fin
kväll.
Veteranerna Tage Holm och Lennart

Kvällens efterloge gick i förbrödringens tecken. Stämningen var på topp,
samtal och diskussioner gick höga, bröderna på gott humör, ja det var precis
som det brukar vara i vår loge.
Vår ÄÄ Håkan Olsson överlämnade den traditionsenliga gåvan till broder
Hans Olsén som precis fyllt 50 år.
RBA

Blomgren stående, SÄÄ Ulf Liljegren och
ÄÄ Håkan Boström sittande

60 Logen Arosia, Västerås

Vid tangenterna Ulf Liljegren

Eubatmöte med reception 14 januari

Vid årets första möte denna måndag hade vi i Logen Arosia nöjet att
receptera årets första nya medlem Lennart Palm. Hans faddrar är Magnus
Jonasson och Mats Kristrensson.
Dagen till ära hade vi fint besök av RM Ulf Tengbrand och SV Bardaland
Christer Bernhardsson. Det var ett besök som uppskattades av alla i vår loge.
Invar Borg pratade om insamlingarna till prostatacancerfonden. Gångna
årets tre insamlingar på olika ställen i Västerås gav ett gott resultat och
därmed mersmak. Under våren kommer logen att ha flera insamlingar på
olika ställen i Västerås.
Efter mötet avnjöts en god trerätters middag gjord av vår logevärds
excellenta köksgrupp. Allt i god stämning.

62 Logen Minera Ferrorum, Gällivare
Eubatmöte och Old Ärkafton 15 januari

Som traditionen bjuder ersätter Old Ärkarna i Logen Minera Ferrorum
ordinarie ämbetsmän och funktioner på det första mötet för året. Denna
tisdagskväll var den sammanlagda åldern på ämbetsmannaplatserna 625
år och enligt matrikelkorten hade de 77 års erfarenhet i olika funktioner.
Det märktes att det fanns erfarenhet då mötet genomfördes utan misstag.
Närvaron är alltid hög på dessa aftnar och i år hade till allas glädje 50 % av
bröderna hörsammat kallelsen. Kvällens presiderande OÄ Harry Karlsson fick
dessutom läsa upp namn på tre presumtiva bröder som efter sedvanligt inval
kommer att recipiera den 9 februari.
Några OÄ hade tillagat kvällens
måltid som bestod av en riktig
husmanskost; bruna bönor, stekt
fläsk och korv. Att det uppskattades
gick inte att ta miste på och det var
åtskilliga bröder som backade av den
väl tilltagna buffén.
Till kaffet höll broder Kenny
Ärlebrand ett uppskattat föredrag
om tornseglare. Broder Kennys
intresse för fåglar väcktes redan i
skolan genom engagerade lärare som
sporrade eleverna att hitta fåglar i
naturen men läraren begärde också
Daniel Söderberg uppskattade
att de skulle beskriva hur fåglarna
Oldärkarnas husmanskost
såg ut och hur de lät. När Kenny blev
äldre ville han ha tornseglare vid sin
fritidsstuga och han satte upp massor av holkar men även högtalare på taket
som hela sommaren spelade upp tornseglaren skrik för att locka dem. Det
tog tre år innan det första paret etablerat sig i hans holkar.
Tornseglare, apus apus på latin, tillbringar nästan hela sitt liv i luften
och flyger enorma sträckor på mycket kort tid. Från övervintringsområdet

Riddaren av Ärligheten ROÄ Börje Lantz, SV Bardaland Christer
Bernhardsson, tjOÄ Ingvar Borg, ÄÄ Ulf Strömbäck, nyblivne eubaten Lennart
Palm samt Riddaren av Friheten RM Ulf Tengbrand
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i Kongo eller Liberia tar det 29 dagar till häckningsområdet i nordligaste
Lappland medan återresan tar 40 dagar längre på grund av ”turiststopp”
på vägen. Hur vet man då det? Broder Kennys tornseglare är med i ett
forskningsprojekt och när de kommer till hans holkar fångas de in med nät
och förses med en ”ryggsäck” med en ljuslogg som gör att det går att bestämma
rutten. Broder Kenny berättade även att de seglare som finns hos honom är en
aning större än de som tillbringar sommaren längre söderut i Sverige.

så att 69 bröder får mat och dryck i sig och allt annat man håller koll på man blir helt imponerad.
Fotograferande skribent Håkan Skoglund

64 Logen Idris, Strängnäs
Eubatmöte och adventsloge med damer, 5 december

Nu var det dags igen för den traditionella adventslogen med damer. 65 bröder
och damer hade samlats under takåsarna. Medan bröderna hade ett kortare
eubatmöte underhölls damerna i klubben och bl a berättades legenden om
druidinnorna och slaget vid Mona. Det kulturella programmet innefattas
alltid av sju punkter stämningsfullt markerade med ljuständning. Broder Åke
Pehrsson läste traditionsenligt Bo Setterlinds Tänd ljus efter en inledning
och betraktelse över ljuset. Därefter var tenoren och Strängnässonen Mats
Karlsson höjdpunkten ackompanjerad av konsertledaren Magnus Ädel. Mats
sjöng fem stycken ur sin repertoar, som han turnerar med i Sverige och
Europa. Avslutningen Adams julsång; O Helga Natt fick nackhåren att resa
sig och alla att njuta.

Kenny Ärlebrand berättade om tornseglare

Bröderna prisade den gemytliga stämningen som alstras när många
bröder samlas. När logevärden klämtat i klockan dröjde sig därför bröderna
kvar en längre stund än vanligt innan färden hem anträddes.
Text Per-Erik Jönsson, foto Per-Erik Jönsson

63 Logen Aquila, Karlstad
Julfirande 13 december

Då var det så åter dags för det traditionsenliga julfirandet med det sedvanliga
luciatåget. I år skrev vi 13 december varför det var synnerligen besvärligt
att få fatt på just ett sådant tåg. Alla, nästan, var just upptagna med att tåga
på diverse skolor, ålderdomshem och arbetsplatser för att nu nämna några
platser för just sådana tåg. Till sist lyckades dock stf Lv Ulf Sundequist, med
god hjälp av broder Göran Berg, reda i frågan. Eftersom många bröder
kommer från andra loger så skulle det nästan bli pinsamt om vi bara hade
bröder att visa upp och ett dignande julbord förstås. Visst har vi några tomtar
bland oss men det är ju Lucia och hennes tärnor man vill se. Tomtar har vi
på loftet dessutom.
Det började bra i Lunden men så gav tekniken nästan upp. Om det
var batterierna eller den slitna CD:n i spelaren som strulade, det vet bara
klassfröknarna. Från Norge kunde vi räkna in hela nio bröder denna afton
och det från tre loger, alla med säte i Oslo. Viken och Nordstjernen var
representerade tillsammans med Merlinstjernen. Broder Freddy börjar snart
kännas som en av oss. Fattas bara då han säkert varit på besök ett 20-tal
gånger. Från dotterLogen Altair hade också sju bröder anslutit.

Tenor Mats Karlsson

I efterlogen bjöd Lv Jaak Kallak oss en
fisksallad på kavring och efterföljande
helstekt oxfilé och slutligen glass speciale.
Margaretha Tornebäck höll ett utmärkt
tacktal från damerna till herrarna och
särskilt Lv med biträdande köksbetjäning. ÄÄ
Conny Karlsson tackade alla som bidragit till
kvällens fest och önskade alla God Jul och
Gott Nytt År.

Margaretha Tornebäck
höll tacktalet

Brödernas julbord, 14 december

Bröderna samlades till eubatmöte och julbord. Vid mötet hölls parentation
över bortgångne stiftarbrodern Lars-Erik Simonsson, som blev 90 år. Lars-Erik
var broder i 41 år och innehade flera ämbeten som främst M och MÄ. Vi minns
honom med glädje.
Det efterföljande julbordet var ett knytkalas, där bröderna tog med de olika
rätterna och tillsammans byggde upp ett fint
julbord. Alla lät sig väl smaka och efter kaffe
och avec önskade bröderna varandra god jul
och välkomna tillbaka i januari.

2019 års första eubatmöte,
9 januari

Denna kväll kom många bröder. Vår käre
Organist Sture Hägglund hade gått bort
kort före jul efter en längre tids sjukdom. ÄÄ
Conny Karlsson med stöd av OÄ Stig Orrberg
höll parentation över broder Sture. Han
blev 71 år och var broder i tolv år. Han hade

I den becksvarta Lunden skred Lucia, tärnor och stjärngossar in i bjärt
kontrast till de 60 mörkklädda männen

Det var inte bara Lucia och hennes tåg som imponerade denna härliga
afton. Även Fu förtjänar ett särskilt omnämnande. Bara att få till alla delar
39

Framlidne organisten
Sture Hägglund

Svensk Druid-Tidning

Nr 1 - 2019
Julfest med damer 7 december

innehaft Organistämbetet i 3,5 perioder och var mogen för OÄ-graden i vår.
Vi minns broder Sture med glädje.
Fem bröder tilldelades sedan tecknet för månadsgivare till
Stipendiefonden, vilket är ett nytt tecken. Stipendiefonden växer med antalet
månadsgivare och det är glädjande att många väljer denna bidragsform.
Samtidigt med eubatmötet höll bröderna Åke Pehrsson, Max Engsander och
Anders Klang information till två presumtiva bröder, vilka därefter bjöds
att delta vid brödramåltiden. Trots bortgångna bröder ökar Logen Idris sitt
medlemsantal och har passerat 90 bröder – och fler kan det troligen bli. I
efterlogen var representant för Kvinnojouren Mona i Strängnäs inbjuden att
mottaga en gåva på 15 000 kr från Logen Idris. Kvinnojouren uttryckte sin
stora tacksamhet för denna och berättade att jouren tar emot såväl utsatta
kvinnor som deras barn under kortare och längre tid. Verksamheten är viktig
och fyller ett angeläget behov.

Fredagen den 7 december avhöll Logen Belisama sitt traditionella julfirande
med ett dignande julbord. När detta var avklarat fick vi besök av Vänersborgs
Lucia med tärnor som framförde ett stort antal julsånger som uppskattades
stort med långa applåder. Efter allt detta förflyttade sig alla till övervåningen
för kaffe med avec. Även denna kväll blev det musikunderhållning av broder
Lars-Erik Åkesson som framförde julsånger men även andra melodier.
Referat och foto Håkan Ekman
ÄÄ Conny Karlsson överlämnar checken till Kvinnojouren Mona

66 Logen Taliesin, Jönköping

Lv Jaak Kallak bjöd bröderna på köttfärsrulltårta, vilken föll väl på läppen
och alla önskade receptet. Broder Hans Jandér tackade för maten och prisade
såväl broder Jaak som hans flinka kökspersonal. Många stannade kvar och
njöt av stillheten i klubben över ett glas starkt till kaffet.

Druidgradgivning 26 november

Logen Camulus i Skövde kontaktade oss och undrade om en broder kunde
ta sin grad hos oss då denne hade fått förhinder vid deras högtid. Det är
ett givet glatt ja på den frågan och dessutom roligare för vår broder att
få sällskap och trygghet när graden skulle tas. Inte mindre än 12 bröder
kom från Skövde med ÄÄ i spetsen för att hedra de blivande druiderna så
sammanlagt blev vi 36 bröder som deltog i upphöjandet. SSkr Anders Regnell
förberedde bröderna Tom Klingstål, Taliesin och Björn Gaarder, Camulus för
sin fortsatta druidiska vandring.

Text Åke Pehrsson och foto Leif Schütz

65 Logen Belisama, Vänersborg
Druidstämma med budget
och eubatmöte med årsdag 3 december

Denna måndag samlades bröderna
för att ställning till 2019 års budget
vilken godkändes av druidstämman.
Dessutom lästes namnet på en ny
sökande broder som önskar inträde
i vår orden. När detta var avklarat
lämnade bröderna Lunden för kort
paus inför nästa sammankomst.
Bröderna återinträdde i Lunden
för att ritualenligt fira Logen
Belisamas årsdag som egentligen är
den 2 december då Logen Belisama
1979 invigdes formellt. Denna
kväll hade två bröder från Logen
Syvstjernen i Horten kommit på
besök och det är alltid trevligt med
besök från Norge.
Efter en god brödramåltid samlades bröderna för att bli underhållna med
julmusik av bröderna Lars-Erik Åkesson och Lars-Olof Tjörnvik. Efter en
trevlig afton skiljdes bröderna åt i den mörka decemberkvällen.

Vår Lv Arne Pettersson bjöd på en mycket god måltid och bröderna åt med
god aptit efter ett fint och långt möte. MÄ Lennart Magnusson höll talet till
Fäderneslandet. Broder Björn Gaarder höll recipiendernas tacktal. ÄÄ Kennet
Johansson Taliesin och ÄÄ Jan-Olof Svärd Camulus höll ett gemensamt tal
till de nya druidbröderna.
KJ
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bröder och utdelande av logens förtjänstutmärkelse i form av diplom,
blommor och en mindre summa pengar. Mottagaren av 2018 års utmärkelse
var Torbjörn Forsman, kyrkomusiker som lägger mycket av sin tid på besök
hos våra äldre på serviceboendena i kommunen. Ett uppskattat besök av de
äldre som får lyssna på musik samt själva delta i sången, Torbjörn har också
ett brinnande intresse av gamla bilder och kan här förena nytta med nöje
eftersom de gamla ofta känner personer som han kan visa på sina bilder.

73 Logen Värend, Växjö
Bardgradgivning 21 november

I Förrummet fick fyra förväntansfulla Eubater kunskaper i Druidisk
vandring av beredande broder Per-Åke Andersson. Gradgivningen utfördes
högtidligt och värdigt, under ledning av ÄÄ. En eloge till våra proffsiga
ämbetsmän som genomförde gradgivningen med stor inlevelse.

Text Börje Eriksson, bild Sonny Andersson

78 Logen Avalon, Älmhult
Bardgradgivning 23 november

En bardgradgivning är en upplevelse. Både för de lyckliga som får sin nya
grad, men även för alla närvarande bröder. ÄÄ Per Dackander hälsade fyrtio
bröder välkomna och vände sig speciellt till våra tillresta gäster från Logen
Ossian i Olofström samt gav oss en passande dikt om innevarande årstid.
Några Ämbetsmän saknades denna kväll, men reserverna fixade detta
utan problem. Björn Hornestedt fungerade utmärkt som Iv, Henrik Holmberg
som Yv samt veteranen Jan Isaksson som tjOÄ.
Under mycket högtidliga och värdiga former upphöjdes till bardgraden
bröderna Andreas Holmgren, Pierre Lennartsson, Daniel Walfridsson och
Niklas Olsson, och inte minst broder Per-Eric Gällentoft från Logen Ossian.

Linus Harrysson, David Sannèus, ÄÄ Jan-Olof Hagelberg, Stefan Karlsson
samt Görtan Olsson från Logen Allbota.

I efterlogen hälsade ÄÄ Jan-Olof Hagelberg bröderna välkomna, samt höll tal
till de nyblivna barderna. Lv Jörgen Hellerstedt med Fu serverade som vanligt
god mat och dryck. Recipiendernas tacktal framfördes av David Sannéus. Talet
till fosterlandet hölls av broder Andreas Fagerberg där han kärnfullt beskrev sin
resa genom Sverige. Tackade för maten gjorde SSkm Håkan Jonasson.
Text och foto Kenneth Fagerberg

74 Logen Beltain, Östhammar
Eubatmöte 14 januari

Juluppehållet kändes som det knappt hade börjat när ÄÄ Erik Mattsson
inbjöd till årets första möte i Lunden. En bra start på nya året med många
Logen Ossians ÄÄ Andrej Krugly tackade för sin nya bards upphöjning
samt hälsade från sin hemmafront i Olofström. Ett bidrag till
Stipendiefonden blev belöningen för besöket.
En utmärkt måltid i vår matsal blev som väntat, ackompanjerat av vackra
och spirituella tal. Sålunda gratulerade ÄÄ Per Dackander de nya barderna
och Andreas Holmgren tackade från desamma. Jan Lindström talade till
Fosterlandet och gav oss välbehövlig påminnelse om vårt ursprung och de
många fördelar våra nya svenskar bidrar med.
SMÄ Rickard Jönsson, Logen Ossian, tackade för god mat och en mycket
trevlig kväll. Samt berömde Logen Avalon för en fantastisk anda vilken
skapat våra framgångar bland annat när det gäller medlemstillströmning.
En i alla avseenden lyckad kväll fortsatte naturligtvis i efterlogen.
Alf Carlsson
Brödernas uppskattning till Torbjörn Forman som erhöll Logen Beltains
förtjänstutmärkelse 2018 delades ut på årets första möte av ÄÄ Erik Mattsson
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79 Logen Excalibur, Borås

Det som särskilt har intresserat Stephan är Perus fattiga bondebefolknings
levnadsvillkor. Under svåra förhållanden har de odlat cocaplantan och varit
utsatta knarkmaffians godtycke. Stephan har sedan mitten av 1980-talet
arbetat med ett projekt där bönderna övergår till att odla bomull istället för
coca. Projektet har varit framgångsrikt, där bönderna kunnat uppge sina
kontakter med knarkmaffian och istället bli självförsörjande. Peruansk
bomull håller hög klass och kan jämföras med den egyptiska bomullen.

Eubatmöte med respektive den 14 december

Julslips var anbefalld, diskretion var
denna gång ingen hederssak, ty Julen
stod ju för dörren och då gällde: ju
pråligare desto bättre. Och dessutom var
våra respektive medbjudna, och därmed
fanns dubbel anledning att glänsa.
Men först avverkades ett eubatmöte
med 20 bröder, vilket förlöpte helt enligt
ritualen, där det ideella inslaget, Adams
julsång med Jussi Björling, fick anses
utgöra klimax.
I efterlogen fick otåliga bröder och
”systrar” se julbordet så sakteliga fyllas
med läckerheter som verkligen fick
snålvattnet att rinna till och Lv Hans
Carnefjord hann knappt bjuda till
bords förrän kön ringlade lång framför
detsamma. Att alla gjorde bordet full
rättvisa är väl närmast onödigt att
framhålla. När verkmästaren i magen
sålunda fått sitt, fick vi även en mera
själslig stimulans genom att lyssna till
sagan om Rödluvan, nu i en modern och
absolut PK (politiskt korrekt) tappning.
Dagen till ära var prisbordet extra
lockande, och de som först fick välja och vraka var denna gång broder
Thomas Fogelqvist med fru.
Och sedan var det precis som vanligt, d v s ett stadigt sorl från ett
trettiofemtal individer som bidrog till en trivsam kväll, innan man vandrade
ut i den visserligen stilla, men ännu ej heliga, natten.

Börje Claesson

81 Logen Dair, Stockholm
Eubatmöte 9 januari

Denna onsdag var det dags för årets första logemöte hos Logen Dair i
Stockholm efter alla jul- och nyårsbestyren.
Ämbetsmannakåren genomförde två stilfulla möten i Lunden och ÄÄ
delade också ut RSLs pin till förmån för prostatacancerforskning till de nya
månadsgivarna Bengt Brown, Michael Lindberg och Tomas Martinsson – Nu
börjar det bli en ansenlig skara månadsgivare i logen, inte illa!
Till brödramåltiden hade broder Lv komponerat ihop en mycket god
måltid bestående av fläsknoisette med kulpotatis tillsammans med en
championsås som var gudomlig, verkligen välsmakande!
Efter huvudrätten höll Iv Göte Johansson en underfundig
alternativversion av nyårstalet ”Ring Klocka Ring” och som seden bjuder hos
Dair vann en gäst även denna gång högsta priset i vår lotteridragning, stort
grattis till broder Claes Enwall från Logen Samain i Uppsala.

Uno Axelsson

Peruafton i Logen Excalibur den 16 januari

Efterlogen gick i rödvita färger. Inte i vårt grannland Danmarks rödvita, utan
i det sydamerikanska Perus. Vid brödramåltiden avsmakades det peruanska
kökets mat och dryck.
Efter detta föreläste entreprenören, företagaren och lokalpolitikern
Stephan Bergman, engagerat och med mångårig erfarenhet från Peru.
Stephan gav oss bilder ur Perus skiftande historia från 1500-talet fram till
våra dagar. Från att ha varit centrum för Inkariket, via en måltavla för
spanska Conquistadorer, fram till dagens självständiga republik.
Broder Claes Enwall från Logen Samain i Uppsala blev vinnare i lotteriet

I efterlogen var det mycket bra stämning med härliga diskussioner bland
de närvarande bröderna och någon gång efter kl 24 så började bröderna
skingras för att bege sig hemåt i vinternatten.
Vid pennan Sebastian Zander

Stöd prostatacancerforskningen
Bg 782-1911,
märk talongen: Stipendiefonden
Swish 123 1627 421
Varje skänkt krona går oavkortat till fonden!
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Frackar
från 1.799;Hos oss handlar ni tryggt och säkert

•
•
•
•

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

Kundtjänst 0454-572 055
info@fracklagret.se • www.fracklagret.se
Laandling AB (Endast kontor)
Väverigatan 2, 291 54 Kristianstad

KOMPLETT SORTIMENT AV HÖGTIDSKLÄDER.

I stället för blommor
Stipendiefondens hyllningsadresser
Det finns bl a adresser för att gratulera
broder på en högtidsdag eller till minne av avliden broder.
Kontakta Kansliet för att rekvirera adresser inför besök i annan loge eller gratulation av loge som fyller år.
Rekvirera adresserna i god tid via mejl: kansliet@druidorden.org

druid-orden
Logen Merkur

50 år

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

Göran Lundgren
RSskr

under riksstorlogens
överinseende

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

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

vila i frid

under riksstorlogens
överinseende

druid-orden

druid-orden

bäste Broder
Sven Svensson

med anledning av vårt besök
har vi överlämnat ett bidrag till

Druid-ordens
stipendiefond

med anledning av din högtidsdag har

Logen Ad Astra

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

överlämnat en penninggåva till

druid-ordens
stipendiefond
våra varma gratulationer
på din högtidsdag

Logen Belenos
ää

skr

ää

under riksstorlogens
överinseende
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under riksstorlogens
överinseende

Bankgironumret
till Stipendiefonden
är 782-1911
Swish
123 1627 421
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SYNS VI INTE
FINNS VI INTE
Flaggstångsflagga

Skjortknappar

Fasadflagga
Faddertecken

Manschettknappar

Närvarotecken
för 100 - 1200 möten

Slipshållare
Druidstjärnan
Sidenslipsar grå, svart

Frackfluga
Livrem

Sidennäsduk grå eller blå
Jeanslivrem

Keps

Allt finns hos
Din Skm!

Druidväska
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Riddaren av Nordanland

ROÄ Nils Olof Kjellberg
Logen Arcturus

Vår broder har för alltid lämnat brödrakretsen. Nils
Olof avled 4/12 efter en tids sjukdom. Nils Olof var,
med 610 registrerade besök, i sin krafts dagar en
flitig besökare i druidlogen och bidrog flitigt med sitt
druidiska kunnande.
Han intogs i Logen Arcturus 1962 och innehade flera

ämbeten i såväl grund- som storloge samt var fadder till
många bröder. Tyvärr svek hälsan de sista åren.
Med en avliden broder i minnet.
Bengt Eriksson,OÄ

Riddaren av det Gyllne Snittet

ROÄ Bertil Svensson
Logen Henry Hurle

Vår broder Bertil Svensson lämnade oss den 22 februari
i en ålder av 81 år och efter 41 år som medlem av
Svenska Druid-Orden och Logen Henry Hurle. Broder
Bertil var ämbetsman i logen under 10 år. Därefter var
han ämbetsman i SL Bardaland i 18 år och avslutade
som SÄÄ. 2010 blev broder Bertil ärad med ROÄ-graden,
med riddarnamnet Riddare av det Gyllene Snittet.
Riddarnamnet valt med hänsyn till sitt yrkesområde;
den grafiska branschen. Broder Bertil var fantastiskt
engagerad i Druid-Orden och han hade en enorm
erfarenhet av det druidiska arbetet. Detta gjorde honom
till en mycket god mentor och kunskapskälla för såväl

ämbetsmännen i våra grundloger, som i vår storloge.
”Fråga Bertil” har ofta varit den enkla lösningen på
knepiga druidiska spörsmål. ”Seniorservice”, vår lilla
grupp som är logevärden behjälplig, har också mist en
hjälpande hand. Broder Bertil var en uppskattad talare
och hans stämma krävde inga förstärkare för att fylla
det största rum. En i alla avseenden stor individ och god
broder och en sann druid har lämnat oss och vi lyser frid
över hans minne.
Björn Cederberg, Riddaren av den Gyllene Vägen
Thomas Manbo Stormarskalk i Bardaland

BRUSTNA LÄNKAR
Logen Arcturus, Boden

Logen Henry Hurle, Köping

Logen Stella Polaris, Trelleborg

Logen Beltain, Östhammar

Logen Idris, Strängnäs

Logen Triton, Norrköping

Logen Halör, Höllviken

Logen Idris, Strängnäs

Logen Vasa, Malmö

Logen Halör, Höllviken

Logen Neptunus, Linköping

Logen Värend, Växjö

ROÄ-br Nils-Olof Kjellberg
Invigd i Orden den 16 januari 1962
Avliden den 4 december 2018
55 medlemsår
R-br Jan Österberg
Invigd i Orden den 8 februari 1983
Avliden den 17 december 2018
34 medlemsår

B-br Christer Persson
Invigd i Orden den 21 oktober 1982
Avliden den 12 november 2018
36 medlemsår
OÄ-br Göran Hylén
Invigd i Orden den 28 februari 1980
Avliden den 21 januari 2019
38 medlemsår

ROÄ-br Bertil Svensson
Invigd i Orden den 28 januari 1978
Avliden den 22 januari 2019
41 medlemsår
OÄ-br Lars-Erik Simonsson
Invigd i Orden den 5 april 1977
Avliden den 24 november 2018
41 medlemsår
R-br Sture Hägglund
Invigd i Orden den 5 april 2006
Avliden den 9 december 2018
12 medlemsår
OÄ-br Georg Olsson
Invigd i Orden den 9 februari 1960
Avliden den 3 december 2018
58 medlemsår
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OÄ-br Åke Centerlöf
Invigd i Orden den 3 oktober 2001
Avliden den 13 januari 2019
18 medlemsår

OÄ-br Tage Ericsson
Invigd i Orden den 18 januari 1973
Avliden den 25 december 2018
45 medlemsår
OÄ-br Kjell Clarin
Invigd i Orden den 17 februari 2000
Avliden den 19 januari 2019
18 medlemsår
OÄ-br Bror Wiegandt
Invigd i Orden den 22 november 2002
Avliden den 11 januari 2019
16 medlemsår
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VÄLKOMNA I
BRÖDRASKAPET
Logen Argo, Ånge

Eu den 10 november 2018
Nils Erik Jonasson
Forsövägen 38
841 34 Ånge
Göran Näslund
Tulpanvägen 11
841 32 Ånge

Logen Kronos. Helsingfors

Logen Stonehenge, Hässleholm

Eu den 14 januari 2019
Lennart Palm
Kaprifolgatan 115
722 45 Västerås

Eu den 10 november 2018
Henry Mikko
Kyrkogatan 36 A
981 38 Kiruna
Conny Persson
Trädgårdsgatan 11 B
981 31 Kiruna

Eu den 14 december 2018
Dino Helmefalk
Ängsvägen 16
281 46 Tormestorp
Tomas Persson
Backgatan 5
281 33 Hässleholm
Per-Olof Spångberg
Källarbacksvägen 22
281 39 Hässleholm
Nicolai van Eijk
Lupinvägen 7
343 35 Älmhult

Logen Carnac, Helsingborg

Logen Polstjärnan, Kramfors

Logen Temenos, Edsbyn

Logen Cernunnos, Höganäs

Logen Sefir, Grebbestad

Logen Arosia, Västerås

Eu den 20 november 2018
Nicklas Nybom
Västergatan 5
265 35 Åstorp
Eu den 13 november 2018
Johan Nilsson
Hasselgatan 2
263 32 Höganäs

Logen Henry Hurle, Köping
Eu den 29 november 2018
Robert Eriksson
Morängatan 32
731 53 Köping
Tommy Gullbo
Svärmaregatan 5
731 52 Köping
Thomas Landström
Skrittgatan 10
731 52 Köping
Anders Norlin
Björkstigen 4
731 60 Valskog
Mattias Sidebäck
Travgatan 23
731 52 Köping
Christer Sjöö
Svedeliusväg 28
731 43 Köping

Eu den 7 januari 2019
Teemu Armas Antero Uusikartano
Brontie 11 A 1
2480 Kirkkonummi

Logen Polaris, Kiruna

Eu den 20 november 2018
Tore Boström
Krammgatan 9
872 31 Kramfors
Eu den 16 januari 2019
Nils Lindh
Tallvägen 17
457 72 Grebbestad
Olsson Magnus
Grönemadsvägen 20
457 95 Grebbestad

Logen Stella Polaris, Trelleborg
Eu den 28 december 2018
Bengt Andersson
Nygårdsvägen 191-53
231 91 Trelleborg
Björn Andersson
Långvagnsvägen 25
231 32 Trelleborg
Björn Arndt
Hallakroken 10 A
231 65 Trelleborg
Peter Davidsson
Gråhundsvägen 1
231 92 Trelleborg
Joachim Jönsson
Orkidévägen 35
231 31 Trelleborg
Henrik Schiöler
Bösarpsvägen 172-22
231 91 Trelleborg

Eu den 11 oktober 2018
Johan Ringbo
Östra Kvarngatan 14
828 32 Edsbyn
Göran Svensson
Öjollasbacken 2 C
828 32 Edsbyn

Logen Teutates, Halmstad
Eu den 23 november 2018
Fredrik Bergqvist
Vilshärads Kopparstig 3
305 65 Gullbrandstorp
Karl-Gunnar Evertsson
Villshärads Granstigen 12
305 65 Villshärad
Lars Memmi
Guldflyvägen 31
313 50 Åled

Annonsera i Svensk Druid-Tidning, det lönar sig!
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VI GRATULERAR

födelsedagarna i februari 2019-mars 2019
Februari
95 år

Nemeton, Olof Cedertjärn, 26 feb
Wales, Lennart Persson, 27 feb

92 år

Iris, Ivan Ågren, 28 feb

90 år

Arosia, Rolf Turesson, 19 feb

85 år

Dair, Erik Burtus, 18 feb
Värend, Filip Andersson, 26 feb

80 år

Lir, Stig Svensson, 17 feb
Guta, Sylve Klinth, 18 feb
Henry Hurle, Oddbjörn Hallenstvedt, 23 feb
Fingal, Gert Servin, 24 feb
Selene, Karl Malmqvist, 24 feb
Nerevs, John Johansson, 25 feb

75 år

Venus, Kenth Norberg, 16 feb
Neptunus, Jan Båving, 18 feb

70 år

Avalon, Thomas Simonsson, 16 feb
Halör, Leif Göransson, 17 feb
Merkur, Erling Lindberg, 18 feb
Guta, Dennis Lundborg, 18 feb
Carnac, Aldo Morberg, 22 feb
Avalon, Roland Bengtsson, 24 feb

60 år

Thesevs, Lars Edenhofer, 18 feb
Vasa, Kent Ekholm, 19 feb
Dair, Mikael Bauer, 24 feb
Pallas, Attila Földhazi, 25 feb

Mars
98 år

70 år

Doru, Gunnar Ericsson, 11 mar

93 år

Capella, Henrik Mattfolk, 6 mar

92 år

Doru, Erik Jonasson, 20 mar

90 år

Manannán, Allan Hansson, 2 mar
Manannán, Rolf Jacobsson, 20 mar

85 år

Idris, Göran Svärd, 16 mar
Halör, Gustaf Wahlberg, 21 mar
Aquila, Karl-Erik Finne, 21 mar
Orion, Bertil Melander, 24 mar

80 år

Halör, Alf-Göran Perserot, 8 mar
Orion, Bengt-Ola Svedlund, 19 mar
Temenos, Rolf Jonsson, 20 mar
Manannán, Jan Winroth, 27 mar

75 år

Thesevs, Lars Kardfall, 7 mar
Teutates, Per Larsen, 13 mar
Nerevs, Peter Möller, 16 mar
Thesevs, Björn Barrefors, 17 mar
Excalibur, Uno Axelsson, 22 mar
Manannán, Inge Torstensson, 23 mar
Manannán, Lars Anebreid, 25 mar
Guta, Agne Ahrling, 25 mar
Halör, Gert Thuresson, 26 mar
Henry Hurle, Göran Johansson, 30 mar

50 år

Merlin, Kenneth Nestlén, 22 feb
Triton, Christer Peterson, 25 feb
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Neptunus, Gunnar Englander, 1 mar
Aquila, Lars-Erik Magnusson, 3 mar
Taranis, Per Björkman, 4 mar
Manannán, Leif Gustafsson, 5 mar
Merkur, Benny Johansson, 8 mar
Selene, Bernt Ahl, 9 mar
Cernunnos, Kjell Olsson, 9 mar
Ogmion, Stellan Stark, 11 mar
Teutates, Björn Wickström, 11 mar
Taranis, Bertil Blomdahl, 13 mar
Guta, Jan Davidsson, 13 mar
Doru, Jan-Olov Olofsson, 15 mar
Selene, Ingemar Olsson, 18 mar
Circius, Per-Olov Holm, 23 mar
Capella, Åke Ståhlspets, 24 mar
Neptunus, Claes Konradsson, 25 mar
Belisama, Per-Olof Johansson, 25 mar
Beltain, Lars Andersson, 26 mar
Wirdar, Hans-Gunnar Bremer, 28 mar
Wirdar, Per Bergman, 30 mar

60 år

Polaris, Mats Spett, 6 mar
Temenos, Anders Hansson, 12 mar
Iris, Thomas Freding, 13 mar
Mimer, Ove Johansson, 13 mar
Excalibur, Jan Laas, 23 mar
Nennius, Peter Lindvall, 24 mar
Avalon, Michael Håkansson, 27 mar
Minera Ferrorum, Egon Wennström, 28 mar

50 år

Alir, Anders Sandström, 8 mar
Triton, Patrik Franzén, 12 mar
Karlavagnen, Nils Löfgren, 17 mar
Altair, Anders Andersson, 24 mar
Merkur, Peter Lundmark, 26 mar
Samain, Bekir Jusufbasic, 29 mar
Lir, Ulf Andersson, 31 mar
Nennius, Tomas Johansson, 31 mar
Derva, Leif Nilsson, 31 mar

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

29 Druid World Congress
5-9 augusti 2020 i Malmö
I G L D broder och broder
som önskar recipiera till I G L D
Förberedelserna för "MALMÖ 2020" pågår.
Senast detta arrangemang var i Sverige var 1997 i Göteborg.
Nu är det dags att planera ditt deltagande
i arrangemanget på hemmaplan.
Vårt Congress Hotell:

Scandic Triangeln Hotell Triangeln 2, Malmö.
www.scandichotels.com
Hotellet ligger i hjärtat av Malmö, många faciliteter i närområdet. I samma byggnad finns ett
stort shoppingcenter samt många småbutiker i
närområdet.
Endast 10 min promenad till Malmö Opera och
Konsthallen och ca. 15 min promenad till gamla
stan, stadsdel Väster, med många restauranger,
uteserveringar, caféer, barer mm.
Våra priser för hotellrum har avtalats med:
Enkelrum 1000 SEK Frukost ingår.
Dubbelrum p /p 600 SEK Frukost ingår.
Stort parkeringshus i källaren under hotellet.
Tåg till/från Köpenhamns flygplats, station Triangeln ca 10 min promenad från hotellet.
Tåg till Malmö C ca 20 min promenad till hotellet. Bussen från Malmö/Sturup flygplats stannar
precis utanför hotellet.

I nästa av nummer SDT OCH IGLD News letter kommer du
få reda på hur mycket - eller hur lite du behöver spendera för
deltagande i IGLD Världs kongress i Malmö Sverige 5 – 9
augusti 2020.
Välkommen till Malmö i augusti 2020.
Kay Hagby

IGLD Grand President

Anders Eriksson
RSÄÄ

