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Johannes Rudbeckius är en
skulptur av Carl Milles som
invigdes 14 juni 1923.
Den är placerad framför
Västerås domkyrka.

Inbjudan
till Bifrostordens Riksting och
BifrostDamernasRiksorganisations
Riksmöte
i Västerås 5-7 Maj 2017
Bröder och Systrar av alla grader med respektive hälsas välkomna.
Patrick G Lundeberg
OSM

Berit Olsson
Preses

Johannes Rudbeckius är en skulptur av Carl Milles som invigdes 14 juni 1923. Den är placerad på Domkyrkoplan framför Västerås domkyrka.

OSM har ordet 2017/1

Ibland är resan en del
av målet!
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Bifrostorden rivstartade januari
2017 med logekapitel, ett par installationer, informationsaktiviteter,
Mästareutbildning och OD-möte.
Nu förbereder vi oss och genomför årsmöten med alla handlingar
om val, ekonomiska rapporter och
verksamhetsberättelser som ska
fram. Jag kan uppleva att sätta mål
för verksamheten ligger i otakt med
det viktiga Mästaremöte vi har i
mars där vi alltid diskuterar möjliga vägar för utveckling på loge och
ordens nivå. Jag tar med mig den
frågan till Mästaremötet och ser
om vi kan finna framkomlig väg.
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OBSERVERA! Det är kort
tid för anmälan och betalning
årets Riksting! Vänta inte.
till
Anmäl Dig nu! Inbjudan
i tidningen.

I detta nummer följer som
bilaga en historieskrift författad
av Runheimsbrodern
Astor Baldesten. Den 8-sidiga
bilagan kan tas loss från
tidningen och
därmed användas i egna
logesammanhang.
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I detta nummer av Tidningen Bifrost
så kan du läsa om Rikstinget i
Västerås. Min förhoppning är att
du blir så pass inspirerad att du tar
beslutet att besöka detsamma. En
anledning till att flytta runt Rikstinget är att ”tinget” så att säga kommer
närmre dig. Vid de tillfällena ska du passa på och komma, när resvägen inte
blir så lång.
Men ibland är resan definitivt en del av hela upplevelsen. Jag har själv många
gånger upplevt resor för Orden där vi i bilen eller på tåget fått tid att avhandla frågor som behöver tid. Resor där vi lagt planer för framtiden och skrivit
kom-ihåg-listor. Resor där vi passat på att umgås och lära känna varandra och
ta tiden att fråga den mest underskattade och samtidigt mest kraftfulla frågan
som finns: Hur är det? Berätta! Samma fråga som borde vara grunden i vårt
arbete med brödravård.
Med tanke på att Bifrostordens medlemsantal för sjunde året i rad sjunker så
är det helt nödvändigt att vi just kan se resan som en del av målet. Vi värvar
i enlighet med vår målsättning under 2016 men tappar i andra änden. Det
betyder att nu när vi vet hur vi ska rekrytera nya bröder så ska vi fortsätta
med det och lägger på nästa lager; att behålla de vi har. Klarar vi dessa två
tillsammans så kan vi jubla i början av 2018.
Från och med detta nummer kommer vi presentera ”OD beslut i korthet”.
Detta är på intet sätt en ny företeelse i Bifrosttidnings sammanhang men har
inte funnits på ett bra tag. Tanken är just som rubriken säger, vi informerar
om några punkter som kan vara av intresse för samtliga bröder. Ge gärna
redaktören återkoppling på vad du tycker om detta.
Och glöm inte;
Allt du gör - och allt du inte gör - spelar roll för Bifrostorden.
Patrick G Lundeberg
Ordens Styrande Mästare
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Vänta inte till sista manusdag med
att skicka in referat!
Respektera manusstoppet!
Vi förbehåller oss rätten att redigera
och stryka i insänt material.
Sänd Er text via e-mail:
redaktionen@bifrostorden.se
Bifoga texten som en Word-fil.
Slå bara returer (Enter) när Du vill
ha ett nytt stycke.
Skriv inte direkt i mail-programmet!
Skriv logens nummer och namn i
ämnesrutan i mailprogrammet.
Bilder bifogas,”råa” som JPG-filer.
Påverka inte själv i bilderna.
Ta helst inga bilder med mobilen!
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I brevlådan: Vecka 23 (5-11 juni)
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agerandet i Kapitelsalen kan variera
mellan logerna, beroende hur Mästaren
och de biträdande bröderna tolkar Ritus och genomför densamma. När Ritus genomförs, kan vi jämföra det med
att vi uppför ett teaterstycke, där varje
medverkande har en roll att utföra.

Beslut från OD i korthet

Rikstinget 2021 tilldelas Logen 26
Vanadis, som tillsammans med Damlogen Galatea sökt värdskapet. Det
kommer att äga rum 7 - 9 maj 2021.
Helt enligt de önskemål som OD
framfört.

Bifrostföreningen Värmdö görs vilande. Föreningen har tillsammans
med fadderlogen 4 Valhall och SLM
i Heimdal kommit fram till att det i
närtid inte finns förutsättningar att
kunna inviga en ny loge. Föreningens ansökan om att den görs vilande
bifölls av OD.
Förordningen 301.4 har fastställts.
Den handlar om ansökan om Riksting. Den mest markanta förändringen som gjordes, är att det tagits bort
datum för ansökningstidens utgång.
Det innebär att logerna kan söka Riksting för årtal, som ligger längre fram
i tiden än fyra år och att OD också
kan fatta beslut, utan att invänta ett
visst datum, om det visar sig att intressanta och bärkraftiga ansökningar
inkommer från hugade loger. OD:s
förhoppning är att detta ska tidigarelägga logernas planering, att i god tid
ansöka om Riksting.

Om vi ser ett teaterstycke på scenen,
förväntar vi oss att varje roll, hur stor
eller liten den är, spelas väl för att det
hela skall bli bärande. Vi vet, att varje
skådespelare övar och arbetar med sin
roll för att gestalta den på bästa sätt.
Så måste det också vara när Ritus ges.
Skall de skilda graderna kunna skänka en känsla av högtid och värdighet,
måste Ritus ges med omsorg av alla
agerande.
Det är inte en fråga om att bara läsa eller röra sig; det är en fråga HUR man
läser eller rör sig. Det är viktigt att varje broder som ska agera, läser igenom
hela Ritusboken, från början till slut,
även handledning och det ”finstilta”
samt tar till sig det som berör honom.
Därmed blir förutsättningarna större
för att kunna gestalta sin roll på bästa
sätt. Väl inövade och utförda Ordenskapitel av Mästaren och de biträdande
bröderna i Kapitelsalen ökar intresset
för övriga bröder att delta i gemenskapen. Vi bröder vill uppleva en perfekt
gradgivning; vi vill för våra vänner
kunna prata om den skönhetsupplevelse Bifrostorden skänker och därmed
skapa en goodwill för logen och Orden
som leder allt flera recipiender till vår
brödrakrets.

har LHT kan således inte tilldelas
LBT i efterhand.
Logernas Mästare, varav tio nya, har
utsetts. Samtliga Mästare kommer
att installeras under februari månad.
I de allra flesta fall är det OSM som
installerar de nya Mästarna, men eftersom några Loger har installationer samma datum, så hjälper OSSM
och OI också till med det. Övriga
OD-ledamöter tar hand om återinstallationerna. Samtliga Mästare har
fått ett förordnandebrev från OSM, i
vilket det finns information om, vem
som kommer till aktuell loges installation. En nyhet, som börjar til�lämpas vid årets installationer, är att
alla Mästare i loger med udda nummer i namnet får ett förordnande på
två år och alla Mästare med jämna
nummer i logenamnet får på ett år.
Från och med nästa år ska alla Mästare förordnas på två år i taget och
då saxas, så att installationer udda
årtal sker i loger med udda nummer
och jämna årtal i loger med jämna
nummer.

Beslut vilka som ska förlänas Logernas Belöningstecken (LBT) och
Logernas Hederstecken (LHT) har
fattats, med stöd av de ansökningar
OD har fått från logernas Mästare.
Tågordningen för dessa utmärkelser
är följande: Först LBT för förtjänt
broder och därefter, tidigast tre år senare, söks LHT. De bröder som inne-

Orden har en avsevärd mängd med
handlingar och annat material, som
har ett stort historiskt värde. För att
säkerställa att detta blir tillvarataget
och rätt hanterat har mycket av detta
transporterats till Örebro. Där kommer några Bröder att ta hand om
materialet och göra de bedömningar
som krävs, för vad som ska arkiveras och vad som kan kasseras. Arkiveringen kommer därefter att göras
på Örebro landsarkiv.

Det har nu gått nästan sju år sedan jag fick förmånen att utnämnas
till Ordens Härold (OH), en mycket intressant och lärorik del av mitt
Bifrostliv.
I min befattning som OH har jag ansvaret för Ritus och Ritualer i vår Orden, vilket bl.a. innebär, att leda arbetet

med fortsatt förnyelse och anpassning
av vår Ritus. Det åligger även mig som
OH att tillse att Ritus och Ritualer i
möjligaste mån efterlevs i logerna. Det
är av största vikt att allt som försiggår
i våra olika Ordenskapitel utförs högtidligt, värdigt och stilfullt. När jag är
ute och gör logebesök upplever jag att

OH, Jon Asp, har ordet
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Till sist en viktig ordningsfråga till
samtliga bröder:
Kom ihåg att knäppa kavajen innan du
tar plats i Kapitelsalen!
Bär Ordens utmärkelsetecken
och övriga symboler så som det
påbjuds i förordning gällande bärande av utmärkelsetecken.
Broderligen
Jon Asp,
Ordens Härold
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Logen 16 Runheims 50 årsjubileum
lördagen den 19 november 2016

Så var dagen inne för det stora 50 års
firandet hos 16 Runheim, Järfälla.
87 personer hade samlats med OSM
Patrick G Lundeberg med nästan alla
Höga Värdigheter i spetsen.

Vid ankomsten bjöds det på välkomstdrink och en stunds samspråk i
smårummen. Klockan 15.30 kallade
YL på uppmärksamhet och bad alla att
intaga sin plats i högtidssalen för en
högtids loge med intåg. IL ledde intåget och gästerna tog plats i den vackert
smyckade salen. LM behagade intaga
sin plats och påbjöd att Ordens Höga
Värdigheter och sist OSM skulle hämtas in i procession.
När alla kommit på plats hördes
klubbslag av LM som förkunnade för
samtliga åhörare att jubileet var invigt
och önskade alla välkomna till högtiden. LM höll ett anförande om Logen
Runheims historia under de gångna
åren. Logen första M broder Berndt
Andersson hedrades.
En av stiftarna som fortfarande finns
bland oss men inte kunde närvara var
Astor Baldesten som gjort så mycket gott för logen. OSM hedrade logen
för sin flit under de gångna 50 åren
och hedrade alla de bröder som kämpat för logens framåtskridande. OSM
överlämnade en gåva på 10 000 kr som
skall vara en grundplåt till kommande
hjälpverksamhet. SLM Björn Torstenius överlämnade en gåva i form av ett
diplom och en penninggåva på 4 000 kr
från storlogen och grundlogerna.
OHL Lars-Erik Furuskog uppvaktade
från Logen 10 Withala med en gåva.
BDRs preses Berit Olsson och Modgunns vice preses framförde en hyllning i form av ett anförande på rim samt
ett diplom och en gåva. Logen Runrikes M Bernt Carlsson som framförde
sin hyllning med en gåva, i form av en
runsten. Logen 27 Odinsals M Thomas
Hellsten framförde sin hyllning. I procession hämtades från Blåskvartetten
Christer Torgé för att mottaga ett kulturanslag på 25 000 kr. Han tackade för
det fina priset. Högtidslogen var slut
och uttåg i procession till tonerna av

Over the Rainbow för orgel
och horn. Efter uttåget meddelade YL att buss kör gästerna till bankettsalen. Där
var det vackert smyckat med
ett honnörsbord och 14 runda bord med plats för fem
personer inkl. bordsvärd. Ett
lotteri med 12 tavlor som
vinster. Av dessa var tre införskaffade från Jakobsbergs
kulturråd och nio tavlor hade
broder Bror Strandberg generöst skänkt från sin egen
samling som gåva till logens
50 års jubileum. Lotterna
köptes av alla som verkade
trivas med utbudet. Under tiden spelade horn kvintetten
mingel musik. YL Thomas
Johansson hälsade gästerna
välkomna till bords. Den
första skålen var ägnad vårt
fosterland och därefter sjöng
samtliga nationalsången.
Supén var mycket tilltalande och alla njöt av tillvaron.
Vår andra hyllning skall ägnas vår Orden och vår loge.
M avslutade sin hyllning
med att utbringa ett fyrfaldigt leve för Orden och logen. Fem tal från festdeltagarna genomfördes. Först ut
var OSM som tackade för
ett fint genomfört jubileum
och önskade logen lycka
till i framtiden mot nya mål.
SLM Björn Torstenius framförde ett
tack till vår M för ett väl genomfört arbete. M Thomas Hellsten tackade sin
Fadderloge för denna fina och välorganiserade fest och önskade all lycka
framgent.
M Bernt Carlsson tackade för ett fint
genomfört program. Sista talet höll
runheimbrodern Bror Strandberg som
ville hedra den Jubileumskommitté som verkat under snart 1.5 år med
förberedelser och iordningställande av
högtidslogens genomförande. Dessa
bröder är M, FSM, ASM, Mu, S, D, I
samt undertecknad. De förärades med

BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 1 mars 2017

en stor applåd från de församlade gästerna. Mästarbordet blommor tilldelades logens Mu Kjell Hestad för sina
insatser. Brr Per Hellström och Ulf Nyberg hade ordnat dansmusik med Annika Risberg i spetsen och välkända musiker, från Sundbybergs Jazzklubb som
höll alla varma med sin dansdugliga
musik. I en paus förrättades dragningen av lotteriet och många blev lyckliga
för en fin vinst, medan andra dansade
vidare i natten, som avslutades med ett
sprakande fyrverkeri. Tack alla för en
fin fest!
Referent & fotograf Bror Strandberg
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Vinter...

Stipendieutdelning ur Ruby
och Lars Ullmans Stiftelse

spel lät helt magisk och
lämnade inte ett öga torrt.
Det var nog få i publiken
som kunde ana att man
ur ett dragspel kan finna
så sköna toner. Artisterna var många fler, alla
ytterst professionella och
omöjliga att med ord ge
rättvisa. Musiken upplevs
alltid bäst på plats.

Den 5:e december arrangerades en
stipendieutdelning från Ruby och
Lars Ullmans stiftelse i Scenkonstmuseet på Sibyllegatan i Stockholm.
Lilla Akademien underhöll publiken
och visade upp sina färdigheter med
en bejublad konsert.
Scenkonstmuseet precis bakom
Kungliga Dramatiska teatern är
lokaliserad i Stockholms äldsta
industribyggnad som under tre sekel
inrymde Kronbageriet.

Fastigheten är inte helt iordningsställd
än och Scenkonstmuseet har officiell
invigning i februari 2017. Efter en
öppningsfanfar med stora brassorkestern berättade OSM tillika ordförande
för Ruby och Lars Ullmans stiftelse
Patrick G Lundeberg om Bifrostordens
hjälpverksamhet, fonder och stiftelser.
Därefter berättade Lilla Akademiens
konstnärliga ledare och styrelseordförande Nina Balabina om skolans verksamhet. Skolan har ungefär 400 elever
varav cirka 75 procent fortsätter i olika
musikhögskolor runt om i världen efter
sin utbildning. Förutom musikalisk talang har eleverna under skolans 18 år
även visat mycket höga betyg i skolans
sedvanliga ämnen.
Kammarkören öppnade konserten med
Fredmans epistel n:o 82.
Deras skönsång tog bokstavligen andan ur publiken. Därefter bjöd Elena
Reznikova på pianospel med stor dramatik och oerhörd skicklighet. Som en
härlig kontrast till detta tog sedan Gabriella Dogaru över med sitt skönspel
på oboe. Simona Gulers flöjtallegro till
piano var bland det vackraste jag någonsin hört. Leonid Murajovs drag6

Intrycket efter konserten var att det var
färdiga artister som med bred musikalisk kunskap och talang hade stått för
underhållningen. Stiftelsens grundare
Lars Ullman var på plats och uttryckte
att dagens stipendier hamnade helt rätt
och precis i den riktningen han hade
tänkt sig när stiftelsen skapades. Totalt delade stiftelsen ut 150 000 kronor
denna kväll.
Kvällen avslutades med välsmakande
julglögg och mingel.

Stipendiaterna var:
Kammarkör
Stort Brass
Slagverksensemble
Pianotrio
Cello sextett
Eliot Nordqvist
Leonid Murajov
Elise Vats Jonsson
Elena Reznikova
Simona Guler
Teo Hillberg
Anna Johansen
Gabriella Dogaru
Rebecca Vats Jonsson

Vintern drabbar oss nordbor obönhörligt varje år, det hjälper inte
att kverulera eller läsa ramsor av
otryckbara eder.
Gudarna har övergett oss, åtminstone de gudar jag känner till, exempelvis Asagudarna och den kristna
Guden med sin bibel och dess lära.
Trots vetskapen om att någon högre
makt inte ställer upp när man ligger
där raklång på rygg, halvt ihjälslagen, kippande efter andan och i det här
fallet med ordentliga smärtor i höger
arm och dito skulderblad så slank det
ut en svavelosande frågerelaterad ed.
Under mina försök att hålla mig upprätt, fäktande med armarna, hållande
den långskaftade snöspaden i höger
hand, ville det sig inte bättre än att
snöspaden på något oförklarligt sätt
kom i kläm mellan det hårda och isiga altangolvet och min rygg, armen
tillika. Eden började med - Gud vad
du gör mig illa…. kanske började
jag med ”Gud ” i något försäkrande
syfte ut ifall medvetslöshetens mörker skulle omfamna min lekamen för
gott nu när det var omöjligt att insupa lite luft. Jag hade i vart fall påbörjat en kristen bön om än lite sent
påtänkt i livet.
Nu gick det trots allt inte alltför illa,
jag överlevde och efter några dagar
kunde jag röra armen utan besvärande smärta. Erinrade mig fjolårets
vurpa vid Njutångers Folkets Hus
med trasiga byxknän och blodiga
handflator, man borde ha någon sorts
skyddshelgon nu när håret är lika vit
som snön och balanssinnet avtrubbat.

Referent: Pasi Hyyrynen
Fotograf: Kent Andersson 8 Manheim

Snart har brödraskapet Bifrost sin årliga julfest och i den riksomfattande
logen är det Asagudarna som gäller.
Logen här i Hudiksvall heter Torgrim
efter asaguden Tor och ordet grimma
i äldre tappning. Asarna hade många
gudar så man borde kanske vända sig
till den tron, kanske har de en särskild gud som hjälper oss äldre gubbar när vintern och ishalkan slår till.

Utgivningsschema
Nr Manusstopp Till läsare Temasidor

2
3
4

14 maj
17 september
19 november

Vecka 23
Vecka 41
Vecka 49

Gävle
Bifrosttidningen
25 Alvheim

OD-ledamot har ordet
1
2

Ordens Härold
Ordens Lagman

3
4

Ordens Curator
Ordens Kansler

Bifrostordens Riksting
Rikstinget är Ordens högsta beslutande organ. BifrostDamernasRiksorganisation, BDR, har då också sin årliga
sammankomst. Under Rikstingshelgen har vi också en
gemensam bankett.

År

2017
2018
2019
2020
2021
2024
2025

Plats

Västerås
Karlstad
Södertälje
Kalmar
Karlskrona
Eslöv
Stockholm

Värdloge

3 Aroshus
14 Solheim
13 Torkild
28 Gondler
26 Vanadis
18 Mjölner
Bifrostorden

Logen 10 Withala

Inbjuder Bifrostbröder och BDR-systrar med respektive
att övervara logen 10 Withalas

75-årsjubileum

kl. 16.00 lördagen den 16 september 2017
Njudungsgymnasiet, Norrvägen 6, Vetlanda

Högtidsloge & Jubileumsbankett
Hjärligt välkomna!
Curt Sandberg M

Info Tel: 070-239 74 51

Njutånger den 2 december 2016
Sören Molander
BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 1 mars 2017

Datum

5-7 maj
4-6 maj
10-12 maj
8-10 maj
7-9 maj
Ej fastställt
9-11 maj

Redaktörens spalt
Bifrosttidningen nr 1

Mitt namn är Mats Hyltén och är 51 år och är medlem i Logen 18 Mjölner sedan år 2004.
Har under den tiden haft förmånen att tjänstgöra
som S, FSM, M. Har också varit referent under några
år. De senaste sex åren har jag varit föreståndare i
Stiftelsen Bifrostbågen. Den funktionen lämnar jag
nu vid Rikstinget senare i vår. Det är med en stor
portion ödmjukhet jag känner, att bli utsedd till ny
redaktör för vår medlemstidning. Jag vill tacka OSM
Patrick G Lundeberg för förtroendet och skall göra
mitt bästa i arbetet som Redaktör. Jag vill också tacka
min företrädare, broder Jan Svensson, som gjort ett
gediget arbete med tidningen under 10 år. Under
dessa år har tidningen utvecklats med b.la kåserier,
aktiviteter utanför logearbetet, BDRs sidor m.m.
Den största förändringen skedde med nr 4 2009 då tidningen kom ut i färg. Det skall bli en spännande resa,
när nu tidningen går in på sitt 91:a år. Genom historien
kan jag konstatera att tidningen haft, inkl. mig femton,
redaktörer. Tidningen du håller i din hand är utgåva nr
451! Jag kommer att återkomma vid något lämpligt
tillfälle att skriva om tidningens historia. Nu skriver vi
år 2017 och vi inleder med tio nya Mästare som installeras under februari månad. Nio av dessa presenterar
sig i detta nummer. En nyhet är att vi i fortsättningen
även för in vem som fotograferat bilderna från de olika
logesammankomsterna. Bilderna är viktiga alster som
fångar ögonblicket och kompletterar texten. Tänk på
att bra bilder gör att återgivningen i tidningen blir perfekt. Ni kommer även att läsa om OD beslut i korthet.
Välkomna att skicka in texter och bilder från era
sammankomster på nedanstående mailadress. Nästa
gång vi ses i Bifrosttidningen kommer mycket att
handla om Rikstinget och Riksmötet.
Vi ses i Västerås
5–7 maj.

Mats Hyltén
Redaktör
Adress:
Cedergatan 7 B
215 67 Malmö
Mobil 070-931 53 14
redaktionen@bifrostorden.se
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Välkommen till Västerås
Ordens vagga
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Johannes Rudbeckius 1581–1646. Grundade Sveriges första gymnasium,1623,
samt den första flickskolan, 1632. Biskop
i Västerås, Professor i Uppsala och hovpredikant för Gustav II Adolf. Far till 11
barn. Hur hann han med allt?

Asea Strömmen. Skulptur av Broström
placerad på Stora torget. Konstverket
föreställer den ström av cyklister som
jagade hem eller till ASEA vid skiftbyten.
Runt 10 000 cyklister i kamp om plats
och tid.

F1, Västmanlands Flygflottilj. Sveriges
första. Ursprungligen planerad att ligga i
Uppsala men genom riksdagsbeslut flyttad till Västerås. F1 var verksamt mellan
1923-1983. Här flögs Tunnan, Lansen och
Draken. Lita på en politikers förmåga att
spå framtid?

Plaza hotell, i folkmun benämnt ”Skrapan”. Västerås näst högsta byggnad med
83 m. Högst är Domkyrkan med 102m.
VÅRT HOTELL UNDER RIKSTINGET.

Mälaren, tredje största sjön i Sverige, med
7500 öar. Staden har ett rikt båtliv med
många fritidsbåtar. Hamnen är en av
Nordeuropas största insjöhamnar.

ABB, Asea Brown Bowen. Dåvarande
ASEA startade sin verksamhet i Arboga
men flyttade verksamheten till Västerås,
eftersom politikerna i Arboga inte trodde
på elektricitens möjligheter. Lita på en
politiker förmåga att spå framtid?

Anundshög, Sveriges näst högsta gravhög, 9m hög 68mi diameter. Daterad till
250–540 e.kr. Hela området rymmer, 22
gravhögar , 15 skeppssättningar och 15
resta stenar varav en runsten.

Stadsvapnet, gammal symbol från
1200talet, Symbolen kan tolkas som ett A
och tillsammans med rosen bilda AROS,
åmyningen. Symboler redan på den tiden.

Frösåkers brygga med gourmé restaurangen Guda Gott. Här förverkligas drömmen
om ett vikinga samhälle. Just nu ca 25
båtar och en Kogg ( 30m) som trängs i
hamnen bestående av ett flertal vikinga
hus.
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Myt eller sanning?

9

Kåseriet...
Arkeologisk utgrävning av Tillberga Station

Sägen eller Sanning,
keologisk utgrävning
av Tillberga Station
Ligger ordens vagga i Tillberga

det enbart en sägen?
Sägeneller
ellerär
Sanning,
Ligger
vagga
i Tillberga
Redan
när jag gickordens
in i orden på 70
talet, berättades
det om tilldragelsen på Tillberga Station hösten 1924.
Några herrar
träffades
av
en
tillfällighet,
drack
och
åt,
ventilerade dåtidens problem och framtidsutsikter.
eller är det enbart en sägen?

Det hela skall ha utmynnat i ett beslut, om att träffas i Örebro några veckor senare för att i detalj diskutera en
för medelklassen.
n när jag gick in i orden på 70 talet, berättades det omloge
tilldragelsen
på Tillberga Station hösten 1924.
ra herrar träffades av en tillfällighet, drack och åt, ventilerade dåtidens problem och framtidsutsikter.
Mycket
på att detta
är sanning.
Bara ensenare
sån sak,
av Sveriges
största
la skall ha utmynnat i ett beslut,
omtyder
att träffas
i Örebro
några veckor
föratt
atten
i detalj
diskutera
en
Fornnordiska gravplatser, loge
Anunds
hög,
ligger
bara
ett
stenkast
bort.
Detta
kan
ha
styrt
herrarnas
tankar åt det
för medelklassen.
nordiska gudarna. Kanske var det så, och inte av en slump, som Asa tron fick en så stor framträdande roll i
våratt
ritus.
Mycket tyder på att detta är sanning. Bara en sån sak,
en av Sveriges största
Vem
vet,
inte
vi
bröder
i
Aroshus.
Menha
vi styrt
skall söka
sanningen.
ordiska gravplatser, Anunds hög, ligger bara ett stenkast bort. Detta kan
herrarnas
tankar åt det

ska gudarna. Kanske var det så, och inte av en slump, som Asa tron fick en så stor framträdande roll i
vår ritus.
Vem vet, inte vi bröder i Aroshus. Men vi skall söka sanningen.

Inför Rikstinget har Bröderna i Aroshus beslutat, att en gång för alla, reda ut, huruvida detta med Ordens
vagga i Tillberga, är en myt eller sanning.
Vi kommer att genomföra en utgrävning av platsen, där Tillberga Station en gång i tiden låg och söka bevis,
på att Ordens vagga, låg vid Tillberga Station

Rikstinget har Bröderna i Aroshus beslutat, att en gång för alla, reda ut, huruvida detta med Ordens
Aroshus välkomnar alla till Västerås och Rikstinget 2017, för att deltaga i Riksting, Högtidsloge
vagga i Tillberga, är en myt eller sanning.
samt Ordensbankett och ev. bevittna resultat från utgrävningen.
mmer att genomföra en utgrävning av platsen, där Tillberga Station en gång i tiden låg och söka bevis,
på att Ordens vagga, låg vid Tillberga Station
Bifrosthälsningar
Pär J Johnsson
Aroshus välkomnar alla till Västerås och Rikstinget
2017,
för att
deltaga
M för bröderna
i Logen
nr i3Riksting,
Aroshus Högtidsloge
samt Ordensbankett och ev. bevittna resultat från utgrävningen.
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Västerås, november 2016
Bifrosthälsningar
Pär J Johnsson
M för bröderna i Logen nr 3 Aroshus
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Under denna rubrik uppmanas läsare
av Bifrosttidningen att publicera egna
berättelse ur det verkliga livet. Det
kan vara reseberättelser, en specifik
händelse eller andra upplevelser som
har ett läsvärde.
Införda bidrag belönas med två trisslotter skickade från Bifrostkansliet i
Stockholm.

På väg hem från Västerås...

Söndagen den 9 oktober, efter en
som vanligt intensiv helg med BDRs
styrelsemöte denna gång i Västerås,
och efter en skön promenad kom Eva
och jag till järnvägsstationen i Västerås.
Eftersom vi båda var lite sugna på
lunch bestämde vi oss för att förvara
våra två resväskor samt min dator i
en av Speed Services förvaringsboxar.
Reklamen sa ”Använd oss för säker
förvaring”. Detta kändes tryggt tyckte
vi och såg fram emot en god lunch
med våra väskor i tryggt förvar. Men
så blev det inte. Vi placerade våra
väskor i box 9, betalade avgiften, men
något kvitto med kod som behövs
för att öppna boxen fick vi aldrig.
Där stod vi och irritationen började
komma inombords hos oss båda. På
förvaringsboxarna fanns ett nummer
vi kunde ringa vid behov av hjälp. Vi
ringde och efter ca 15 min svarade en
trevlig människa på Securitas. Hon
lovade skicka en person som skulle
hjälpa oss att få ut våra väskor.
Efter en kopp stärkande kaffe kom
en securitasvakt till vår undsättning.
Han informerade att skulle han öppna
förvaringsboxen åt oss, kostar det 800
kr. Vi var ju tvungna att få våra väskor
och dator så det var bara att acceptera.
Vakten hade vissa svårigheter att få
upp boxen och efter ett antal försök
ringde han en kollega för hjälp. Nu
började nyfikna människor att samlas
runt omkring, denna händelse började
intressera fler än våra BDR vänner
som på avstånd betraktade oss och vårt
dilemma. En hjälpsam städare, som
visst hette Allan, försökte på alla sätt
och vis vara oss till hjälp. Han frågade
om jag visste skillnaden mellan havet
och mig själv. Jag svarade att jag inte
visste. Fick till svar att havet är salt, du

är söt! Några i omgivningen drog på
munnen åt den hjälpsamme städaren
som på olika vis försökte lätta upp
stämningen för oss.
Flera var framme med sina mobiler och
fotograferade, så Eva och jag började
fundera på om vi inte skulle gå runt
med håven och få lite skattefri inkomst
på detta sätt. Men vi slog det ur hågen,
för två poliser dök upp och frågade vad
som stod på. Jag förklarade händelsen
och undrade om de inte hade en kofot
så de kunde öppna skåpet åt oss. Men
poliserna var förnuftiga och sa att de
båda securitasvakterna säkert fixade
detta med andra metoder. Därefter
avvek de från platsen.
Nu började Eva och jag att känna
oss lite svettiga, vårt tåg skulle snart
gå och skåpet var inte öppnat. Eva
och jag insåg att vi inte hinner med
tåget utan måste omboka. Då uppkom
ytterligare ett dilemma, vi hade inte
ombokningsbara biljetter. Jag besökte
då kundcenter på järnvägsstationen.
Eftersom jag inte hade köpt biljetterna
på kundcenter i Västerås, kunde de
inte hjälpa mig utan jag fick kontakta
SJ. Nu började adrenalinet stiga inom
mig. Jag ringde SJ och redogjorde för
situationen. En mycket sympatisk och
trevlig man, rådfrågade en kollega
och meddelade därefter mig att han
ombokade oss till ett senare tåg, utan
någon extra kostnad. Heder åt trevlig
personal och bra bemötande på SJ!
Folk runt omkring oss kom och gick,
så även våra BDR vänner som åkte
med det inplanerade tåget.
Eva och jag var kvar på stationen.
Helt plötsligt säger vakterna att
de inte fixar att öppna boxen. Vad
göra? Vi måste ju ha våra väskor.
Vi ringer återigen Securitas, får
besked att de skickar någon. Efter
en stund dyker två securitasvakter
upp. Till vår häpnad var det samma
personer som återkom. De hade nu
fått en ny order från kontoret. Denna
pappersexercis i Sverige! Till sin hjälp
fick de ytterligare en securitasvakt.
Med förenade krafter lyckades dessa
tre vakter få upp låset och vi trodde
att nu får vi ut våra väskor. Men så lätt
gick det inte. För varje box finns ett
digitalt lås som också måste öppnas.
Det fixades dock snabbt. Vakten skrev
ut en betalningsorder på 800 kr för
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boxöppning. Vi tackade för trevligt
bemötande och all hjälp.
Irriterade över att vi var tvungna
att betala 800 kr för något som vi
egentligen inte orsakat, blev vi båda
mycket sugna på en ”kaka till kaffet”.
Den smakade förträffligt i skymundan
på perrongen medan vi väntade på
tåget. Ytterligare en sak återstod, att
kontakta huvudkontoret för Speed
Service. Telefonrösten säger, stängt
söndagar. Tur var väl det, för vi var inte
upplagda för fler förklarande samtal.
Tågresan hem flöt på bra. Hemma
i Vetlanda blev jag väl mottagen av
Jon, som jag höll kontakt med under
hela händelsen. Champagne och
en utsökt anrättad fiskrätt smakade
förträffligt och en händelserik dag
började gå mot sitt slut. Måndag
morgon en ny utmaning att ta sig
an, framföra synpunkter till företaget
Speed Services. Jag ringer företaget
framför sakligt mitt dilemma. Jag blir
mycket väl mottagen av en trevlig tjej
som började med att beklaga djupt det
vi hade behövt utstå. Hon kände till
det hela, hennes chef hade informerat
personalen, om söndagens episod på
järnvägsstationen i Västerås. Jag fick
också informationen att några 800 kr
behövde vi inte betala. Företaget var
också villigt att betala för de extra
utlägg vi hade fått i samband med
händelsen.
Jag har varit med i BDR i snart 25
år och varit på många styrelsemöten
men ett sådant
händelserikt
avslut har jag
aldrig varit med
om.
Trots allt blev
det ett bra slut på
allt elände. Man
kan verkligen
säga att företaget
levde upp till sin
reklamslogan om
säker förvaring,
den
var
ju
supersäker.
Monica Asp,
Vetlanda
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Referat från stor- och grundlogernas logesammanträden
Gotheim

Ladulås

Jönköping

Västervik

Referent Göran Straume. Fotograf Anders Kling

Faktaruta

Faktaruta

Grad IX: Vishetens Grad
Värdloge: 20 Vesthav, Göteborg
Datum: Lördagen den 26 november 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 34
Recipiender: Lorenz Enmark 23 Forsete, Leif Grytberg, Kennet
Blomqvist, Hansi Henschel, Patrick Malmqvist 7 Junehus
Det hände stora saker denna dag i Göteborg. Håkan Hellström
stod på scenen i Scandinavium och Storlogen Gotheim dukade
upp för Vishetens Grad inte långt därifrån.
Tillresta bröder anlände efterhand till logelokalen på Lennart Torstenssonsgatan 3. Det är en härligt gemytlig stämning bland bröderna. Dagen inleds med ett direktoriemöte som SLM Claes ledde. Därefter repeterades ritus så att allt skulle flyta på ett fint sätt.
Och det kan jag lova, recipiender och besökare fick en fin upplevelse. För de flesta recipienderna var detta förmodligen deras sista
erhållande av en ny grad.
Vid ordet fritt berättade SLM Claes att datum är spikat för grad
VI och grad VII. Båda kommer att förläggas till Växjö hos logen
Linneus den 25 februari respektive 18 mars 2017.
Vid brödramåltiden hälsade M Rolf Hackzell gästerna välkomna
till Göteborg och Vesthav.
Talet till Orden hölls av OM Hans Wallberg, som berättade att tio
nya Mästare kommer att installeras år 2017. Han redogjorde även
för de nya reglerna för installationer. Hans berättade även om den
nya rekryteringsbroschyren, och det närmsta rekryteringsmålet
om 3000 bröder.
Talet till recipienderna hölls av SLM Claes, som konstaterade att
med grad IX vinner insikt om hur det fungerar i vårt ordenssällskap. Med kunskap får man vishet.
Lorenz Enmark höll recipiendernas tal, och tackade för en fin
gradgivning, och erhållandet av den nya graden. Mästarbordets
blommor förärades Rolf Hackzell och Rolf Magnusson.
Dagen avslutades med lotteridragning. Det var inga större problem att sälja lotter denna dag, eftersom det på prisbordet bland
annat stod 2 stora magnumbuteljer innehållande ett destillat med
en fågel på. Grattis till vinnarna.
Referent & Fotograf Rolf Magnusson

Henschel, Patrick Malmqvist, OM Hans Wallberg
12

som denna gradgivning var den sista detta år så tackade Tjg. SLM
Peder Grahn för det gångna året och önskade alla bröderna en God
Jul och ett Gott Nytt År.

Från
vänster
Lorenz
Enmark,
Kennet
Blomqvist, Leif
Grytberg,
SLM Claes
Berg,
Hansi

Grad IX: Vishetens Grad
Datum: 26 november 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 57
Recipiender: Johan Idius och Peter Wrethander 10 Withala,
Lars Bengtsson 12 Nicopia, Björn Nilsson, Göran Hermansson,
Thomas Manfredh, Tomas Östman 15 Norheim, Leif Bergvall,
Lars Brasch, Christer Bricer, Krister Hellström, Karl-Erik
Ingemansson 17 Grimner, Ove Wetterlöf 21 Midgård och Kjell
Andersson, Ebbe Sondér 28 Gondler.
Gäster: OL Bo Lövgren, IOEM Tore Persson, Bengt Eliasson 31
Rimfaxe
Ordinarie SLM Tomas
Östman 15 Norheim
erhåller Mästarbordets blommor av Tjg.
SLM Peder Grahn
Storlogen
Ladulås
gästade återigen Grimnerhuset i Oskarshamn
för att hålla reception
till Ordens Grad IX
Vishetens Grad. Det
var 15 recipiender denna dag. De recipierande bröderna fick uppleva allt det vackra i denna gradgivning. Tjg. SLM Peder Grahn
med biträdande tjänstemän genomförde gradgivningen med den
äran, allt till besökarnas belåtenhet.
Brödramåltiden inleddes som vanligt med Sången till Ladulås.
Talet till Orden levererades av OL Bo Lövgren, som talade om
de olika gradernas dygder och att vi äldre bröder skulle vara ett
föredöme för bröder av lägre grader. Han visade oss också på,
att det är få bröder förunnat att få erhålla grad X, den Styrande
Viljans Grad. Med fler bröder totalt i Bifrostorden så ökar möjligheten att nå den högsta graden. Därför vädjade Bo Lövgren om
att vi alla, som är faddrar för yngre bröder, skulle tala om att vi
gärna blir farfar och t.o.m. farfars far. Vi borde snart kunna få ett
medlemsantal över 3 000 bröder igen, ”Inget är omöjligt, ibland
tar det bara lite längre tid”. Tjg. SLM Peder Grahn höll talet till
dagens nyantagna bröder. Han vädjade också om, att vi alla skulle
vara föredömen för lägre grader och verka för att vi blev fler bröder i Orden. Recipiendernas tacktal hölls av Lars Bengtsson 12
Nicopia, där han tackade Storlogen för att han och hans medrecipiender fått ett varmt och fint mottagande. Lars tyckte dock att det
var synd att Bifrostorden nu gått miste om ”15 st. skönheter” i och
med att de idag fått lämna ifrån sig sina tidigare insignier. Mästarbordets blommor förärades idag ordinarie SLM Tomas Östman 15
Norheim som tackade för blommorna och önskade samtidigt alla
bröder En God Jul och Ett Gott Nytt År.
Tjänstgörande Sk Håkan Wallén berättade att dagens insamling
till storlogens verksamhet inbringade 1.324 kronor. Mu Börje
Berzén ansvarade för dragningen i dagens lotteri och kallade sedan in de som hjälpt till i köket för en välförtjänt hyllning. EfterBIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 1 mars 2017

och att det därmed kan ta en stund innan dagens befordrade bröder kan komma i åtanke för grad X. Broder Rolf Sallander höll
talet till recipienderna och talade om betydelsen av visheten. Recipiendernas tacktal hölls av Bo Devert som också tolkade visheten.
SLM Björn Torstenius delade ut mästarbordets blommor till KjellÅke Nilsson och Carsten Bach Kristiansen, för deras insatser i
storlogen. Vid kaffet gjorde broder Astor Baldesten en historisk
exposé över grad IX utveckling sedan 1925. Han lärde också ut
hur ordenstecknet gjordes förr varvid bröderna tränade på att ge
det gamla OSM tecknet för Patrick G Lundeberg.

T irfing

Referent Charlie Magnusson
Fotograf Bror Strandberg

Örebro

Faktaruta
Sittande från vänster: Göran Hermansson, Lars Brasch, Krister
Hellström, Tjg. SLM Peder, Peter Wrethander, Karl-Erik Ingemansson, Christer Bricer och Ebbe Sondér.
Stående från vänster: Leif Bergvall, Kjell Andersson, Ove
Wetterlöf, Thomas Manfredh, Johan Idius, Lars Bengtsson, SLM
Tomas Östman och Björn Nilsson

Heimdal

Stockholm

Faktaruta

Grad IX: Vishetens grad
Datum: Torsdagen den 24 november 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 46
Recipiender: Se befordrade bröder
Gäster: OSM Patrick G Lundeberg och OK Christer Smedh

Grad IX: Vishetens Grad
Datum: Fredagen den 18 november 2016
Antal besökande inkl. recipiender: 35
Recipiender: Magnus Wallinder, 3 Aroshus, Per-Olov S Joandén,
9 Carolus, Kjell Fellenius, 19 Gagnrad, Daniel Holmgren, 22
Righeim, Håkan Gustavsson, Bengt-Erik Karlsson, Berndt
Larsson, 25 Alvheim, Göran C Grape, Tomas Lindkvist, 27
Odinsal.
Gäster: OSSM Per Murander, SLM Björn Torstenius, Heimdal
Gradgivningen skötte M med medhjälpare alldeles utmärkt. Sedan gick ordet till OL Bo Löfgren som läste enligt ritus för installation av mästare. Han delade också ut Veterantecken till Thomas
Gregorsson som varit medlem i 25 år. Logernas Belöningstecken
delades ut till Nils Erik Karlsson som varit Munskänk i många
år. Efter detta tog Mästaren ordet och överräckte kedjan till den
nya Munskänken Mikael Lövdahl och önskade honom lycka till
i tjänsten. Sedan föredrog Mästaren nya direktoriet med ersättare
för 2014. Sedan intogs brödramåltiden. Glädjen stod högt i tak.
Mästaren gav blommor till Folke Nilsson för ett fint arbete inom
logen. Recipienden Karl Sandstedt höll sitt invigningstal vilket
var mycket trevligt. Efter måltiden intogs kaffe och lotteridragning följt varefter en sen men trevlig kväll tog slut.
Referent: L Eliasson, Fotgraf: Anders Randelius

Recipienderna hos Heimdal, Stockholm

Sammankomsten genomfördes i W6:s lokaler. SLM Björn Torstenius med sitt direktorium genomförde en mycket fin och välrepeterad gradgivning. Vid brödramåltiden talade OSM om att antalet
ledamöter i rikslogen är beroende av antalet medlemmar i orden
BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 1 mars 2017

Recepienderna i SL Tirfing Grad IX.
För namn se Personalia
13

1

S:t Örjan

Stockholm

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad
Datum: Torsdagen den 2 februari 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 32
Recipiender: Mikael Lindeborg, Rickard Stafhammar
Gäster: OC Thommy Brännström, SLM Björn Torstenius,
Heimdal, Stig Axelsson, Sven-Inge Neij, Ivan Petersson, 8
Manheim, Andreas Lagerlöf, 32 Runrike

Från vänster ses M Holger Andersson, Mikael Lindeborg, Rickard Stafhammar, och OC Thommy Brännström
Efter en väl genomförd ritus med installation av nytt direktorium
och utdelning av diverse förtjänsttecken kunde M Holger Andersson samla alla bröderna i Militärsällskapets matsal för en som alltid mycket trevlig brödramåltid.
OC Thommy Brännström höll talet till Orden och passade då på
att berätta om sig själv och sin vandring inom Bifrostorden. Han
berättade också om sitt arbete inom OD men kunde beklagligtvis
notera att Bifrostorden i sin riksomfattning minskat något i antalet
bröder. Han efterlyste därför en större aktivitet från alla landets
loger att göra sitt yttersta för att värva fler bröder till våra illustra
loger. M Holger Andersson spann vidare på detta tema i sitt tal
och kunde glädjande konstatera att S:t Örjan ändå bidrar positivt
till utvecklingen.
Under föregående år togs sju nya bröder in i logen samtidigt som
vi av olika anledningar tappade fyra bröder. Nettoökningen blev
således tre bröder, vilket han ansåg vara under det uppsatta målet men ändå en ökning. Han hoppades kunna uppnå målet för
år 2017 om minst tio nyintagna bröder. Efter denna logeafton
återstår det att få in åtta nya bröder, vilket inte tycks vara någon
omöjlighet, men Holger betonade samtidigt att det är viktigt att
nyintagna bröder har den rätta inställningen till ett medlemskap.
Kvalitet är viktigare än kvantitet menade vår Mästare. Vi kan inte
mer än instämma i detta.
En av kvällens gäster, Andreas Lagerlöf, gratulerade vår M till
installationen och önskade alla närvarande välkomna till Runrikes
installationsloge senare i månaden. Mikael Lindeborg tackade å
recipiendernas vägnar för den erhållna graden varefter alla bröder
samlades i sällskapsrummen för ett trevligt avslut av en lyckad
logeafton.
Referent & fotograf Bo Haufman
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2 Eyrabro/Havamal

Från vänster M
Pär J Johnsson,
recipienderna
Anders
Klinteroth, Rolf
Hahre, Thure
Andersen, SLM
Tomas Lindkvist
och sittande
fadder Claes
Aspenryd

Örebro

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad
Datum: Onsdag 14 december 2016
Antal besökare inkl. recipiend: 43
Recipiend/Fadder: Johan Aronsson/Sven Dahlberg
Gäst: OSSM Per Murander
Stående från vänster:
ExM OSSM Per Murander och Mästare
Sven Dahlberg. Sittande recipiend: Johan
Aronsson
Gradgivningen skötte
M med medhjälpare alldeles utmärkt.
SedÅrets sista evenemang blev en gradgivning istället för en
tänkt klubbafton. Det var flera recipiender kallade, men av flera
anledningar så blev det bara en som kunde komma. Men det blev
en bra gradgivning ändå. Ritusen avlöpte utan missöden och recipienden Johan Aronsson fick sina insignier och delgavs ordens
lära i denna grad. Brödramåltiden gick i julens tecken med jultallrik och småvarmt. Detta uppskattades verkligen av de närvarande
bröderna. Vår nye matleverantör kan vi inte klaga på.
Eyrabro-Havamals ExM Per Murander som nu är Ordens OSSM
och han informerade oss om vad det innebär att vara OSSM. Vår
M höll talet till recipienden på ämnet Frihet, och om det ämnet
kan man tala mycket. M passade också på att gratulera en jubilar,
nämligen broder Åke Bergström, som fyllde 75 år i veckan. Johan
Aronsson höll ett kort och kärnfriskt tal där han tackade för att han
har fått möjlighet att bli en broder. Mästarbordets blomma fick
vår eminente munskänk broder Torbjörn Näslund, som lägger ner
mycket kraft på att få till det.
En lyckad afton som avslutades med kaffe och lottdragning. för
att sedan komma ut i kvällens mörker och kyla.

3

Referent och fotograf Kjell-Arne Isulv

Aroshus

Västerås

Faktaruta

Grad V: Trohetens Grad
Datum: Onsdagen den 23 november 2016
Antal besökande inkl. recipiender: 32
Recipiender: Thure Andersen, Rolf Hahre och Anders Klinteroth
Gäster: SLM Tomas Lindkvist Tirfing, Thomas Andersson och
Andreas Melin 27 Odinsal

just Västerås. Han meddelade också att Tirfing har för avseende
att flytta runt mellan sina grundloger med gradgivningarna. Extra
angeläget var det för Claes Aspenryd att hålla talet till recipienderna eftersom han var fadder till alla tre. För recipienderna talade
Rolf Hahre som tackade för graden och sade att man känner en
viss vördnad när man kommer in i kapitelsalen där man finner
lugn och ro och får värdefulla kunskaper till livs. Mästarebordets
blomma erhöll IL Torbjörn Tuveheim.
Referent Bo Hedlund. Fotograf Roger Pistol

Faktaruta

Loge utan reception och installation
Datum: Onsdagen den 25 januari 2017
Antal besökare: 31
Gäst: OSSM Per Murander
Efter ett sent återbud från kvällens recipiend genomfördes en loge
utan reception vilken även den har sin värdighet. I kapitelsalen
tackades Håkan Lyckstedt med en ros för att han tecknat två reverser i ordenshusets hyresbolag och Tuomo Räsänen uppvaktades
också med en ros och standar för att ha fyllt 70 år. M Pär J Johnsson tackades för det gångna arbetsåret av FSM Ulf Söderlund och
fick sedan förnyat förtroende på två år av OSSM Per Murander.
Den ende avgående direktoriemedlemmen Lars Lindström, som
innehaft många tjänster, avtackades även han med en ros.
Vid brödramåltiden höll OSSM talet till Orden. Han uppehöll sig
kring Ordens utveckling och förmedlade att OD kommer att arbeta för att behålla befintliga bröder det trots att många nya bröder
går in så lämnar också många bröder Orden. M Pär J Johnsson
berättade i talet till logen att utgrävningarna vid Tillberga station
”Bifrosts vagga” fortsätter. Mästarbordetsblommor gick till S
Mikael Olevall för förmodat mycket arbete med anmälningar till
rikstinget.
Referent Bo
Hedlund.
Fotograf Roger
Pistol
OSSM Per
Murander
håller talet till
Orden

Under den väl genomförda gradgivningen agerade M Pär J Johnsson utan bok under en mycket långt passus, mycket imponerande.
Två bröder förärades varsin ask manschettknappar av det nyutkomna utseendet, Magnus Wallinder för nybliven innehavare av
Grad IX och Claes Aspenryd för att han var fadder till alla tre
recipienderna. Vid brödramåltiden hölls talet till Orden av SLM
Tomas Lindkvist som sade att det alltid var trevligt att komma till
Västerås och att den första grad han gav som SLM var Grad VI i
BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 1 mars 2017
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Valhall

Stockholm

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad med parentation
Datum: Fredagen den 29 november 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 35
Recipiender/Fadder: Erik Odelström/Göran Kimell, Lennart Vall/
Sven-Erik Pihlström
Gäster: ExIO Ulf Adelstrand 8 Manheim, SLM Björn Torstenius
Heimdal, M Kent Andersson 5 Åsagård, M Bernt Carlsson 32
Runrike
Bakre raden
från vänster: Fadder
Sven-Erik Pihlström, M Bengt
Hellström,
Fadder Göran
Kimell. Främre
raden från
vänster Lennart
Vall och Erik
Odelström.
Så var det dags för årets sista loge kväll som gick i frihetens varma
röda färg. Det är alltid lika trevlig för bröderna att samlas en sista
gång för året innan jul och nyårshelgerna infaller. Gradgivningen
genomfördes stilfullt och det var säkert många som lyssnade lite
extra till orden gällande Frihetens Grad. Under ordet fritt överlämnades fadderbrev till Göran Kimell och Sven-Erik Pihlström.
Ett litet smolk i bägaren denna logekväll var parentation för två
brustna länkar. Valhallsbröderna Owe Cleverstam och Raymond
Karlsson som nått slutet på sin vandring inom Bifrostorden. Ulf
Adelstrand höll talet till orden och att åren med Bifrostorden
bland annat lärt honom tre viktiga saker: För att synas stå upp, för
att höras tala tydligt, för att uppskattas sitt ner.
Göran Kimell höll talet till recipienderna och berättade att han
aldrig ångrat att han gick med i september 1979 och att han ser
orden som traditionsbevarare. Recipiendernas tal vid brödramåltiden hölls av Lennart Vall som berättade att han under en längre
tid varit på väg in i Bifrostorden men att nu till sist gjort slag
i saken och gått med samt tackade för att han fått komma med
i logen. Resten av kvällen var synnerligen uppskattad med god
mat, stimulerande umgänge och flera glada skratt som väl visar att
Valhallsbröder trivs i varandras sällskap.
Referent & fotograf Hans-Owe Hidlund

5

Åsagård

Stockholm

Faktaruta

Loge utan reception
Datum: Torsdagen den 8 december
Antalet besökare: 40
Gäster: OHL Karl-Gunnar Roth, OHL Lars Ullman, IOEM Astor
Baldesten, IOEM Yngve Strindholm, IOEM Tom Stjernschantz,
SLM Heimdal Björn Torstenius samt M Bernt Carlsson 32 Runrike
15

Fr. v stående SLM
Björn Torstenius, IOEM Tom
Stjernschantz, OHL
Karl-Gunnar Roth,
IOEM Astor Baldesten, M Bernt Carlsson, Sittande: OHL
Lars Ullman, M Kent
Andersson, IOEM
Yngve Strindholm
Logen hade sin sista logekväll för året,
det blev en loge
utan reception efter
sena återbud. Före
brödramåltid en fick
vi traditionsenligt höra och se ett fint Luciatåg som detta år kom
från Base 23, Stockholm Dance Academy. Efter framträdandet erhöll de ett stipendium på 5 000
kr ur Ullis Luciafond. Priset delades ut av instiftaren själv, ExM
Ulrich Vilmar.

7

Junehus

Faktaruta

Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Fredagen den 25 november 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 32
Recipiender: M Alexander Airosto 34 Linneus, Christer
Henningsson, Sten Joensuu, Pär Löfstedt, Sasa Muric, Tommie
Wahlström 7 Junehus
Gäst: M Alexander Airosto
Logens M Jörgen Steen intog mästarplatsen och tillsammans med
direktoriet genomförde högtidligt gradgivningen. Vi hade glädjen
att få upphöja besökande broder M Alexander Airosto från logen
34 Linneus tillsammans med våra fem egna bröder till Hoppets
Grad. På uppdrag av OSM utdelade vår M Ordens Veterantecken till bröderna Björn Ericsson och Evert Lundqvist. Logens
brödramåltid bestod av Julens alla delikatesser. Kvällen avslutades som brukligt med kaffe och lotteridragning samt utdelning
av mästarbordets blommor som med hjärtliga gratulationer tilldelades broder Jonny Ejderbring som nyligen fyllt 75 år. Även
tjänstgörande bröder fick en blomma detta årets sista logemöte.

Faktaruta

Loge utan reception
Datum: Torsdagen den 26 januari 2017
Antalet besökare: 32
Gäster: OSM Patrick G Lundeberg, OHL Karl-Gunnar Roth, OHL
Lars Ullman, IOEM Astor Baldesten, IOEM Yngve Strindholm,
IOEM Tom Stjernschantz, SLM Heimdal Björn Torstenius, M Bernt
Carlsson 32 Runrike, M Thomas Hellsten 27 Odinsal
Logen hade sin första logekväll för året, loge utan reception med
installation. Besöksantalet var bra och antalet gäster var väldigt
stort. M tackades för det gångna året med ett väldigt fint tal av
Charlie
Magnusson.
LBT utdelades till Olle
Knös och Stig Lindberg.
M Kent Andersson fick
mottaga LHT. Ytterligare
två år kommer Mästarrollen i Åsagård att innehas av Kent Andersson,
men tyvärr försvinner
vår suveräne Intendent
Kjell Andersson.

Stående från
vänster: M Jörgen
Steen, Sten Joensuu,
Sasa Muric, Christer Henningsson,
Björn Ericsson och
Evert Lundqvist
Sittande från vänster: Pär Löfstedt,
Tommie Wahlström
och Alexander
Airosto

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad samt Installation
Datum: Fredagen den 27 januari 2017
Antal besökande inkl. recipiender: 46
Recipiender: Jonathan Meibrandt, Thomas Tengvall
Gäst: OR Fredric Björk

16

Mästarbordets blommor överlämnas av M
till innehavare av OJT
Anders Isaksson

9

Carolus

Karlskoga

Faktaruta

Grad: IV Hoppets Grad
Datum: Fredagen den 2 december 2016
Antal besökare inkl. recipiend: 20
Recipiend: Ingemar Limnell
Till höger M Hans Wester
med recipienden Ingemar
Limnell

Referent Olle Knös.
Fotograf Kent
Andersson.
Mottagare av Logernas
Belöningstecken, Stig
Lindberg och Olle Knös

Referent & fotograf
Jonny Ejderbring

Referent & fotograf Jonny Ejderbring.

Referent & Fotograf Olle Knös
Luciatåget från Stockholm
Dance Academy

Jönköping

Denna kväll skulle bli speciell och minnesvärd. Årets första gradgivning och installation. Vi skulle välkomna två nya bröder samt
Mästarinstallation och dekoration av en Jubelbroder och tre bröder med LBT. OR Fredric Björk som hedrat oss genom sin närvaro intogs till hedersplats i logen. Vår M Jörgen Steen öppnade och
förde logen där brr Jonathan Meibrandt samt Thomas Tengvall
upptogs högtidligen i Grad I . Därefter förkunnade M att det gångna årets verksamhet var avslutat. Han tackade alla i direktoriet för
ett uppskattat och fint arbete under 2016.
FSM framförde till M alla brödernas tack för det gångna året. Av
OSM utsände representant OR Fredric Björk som hade sitt första
officiella uppdrag tackade M på Ordens vägnar för det arbete som
nedlagts och återinstallerade Jörgen Steen att leda och fördela arbetet som M för ytterligare en period för åren 2017–2018. Han
hade också det hedrande uppdraget att utdela Ordens Jubelbrodertecken till Anders Isaksson för sina 50 år i vår Orden vilket
säkerligen inte sker så ofta. Inte nog med detta OR hade även äran
att dela ut Logernas Belöningstecken till de välförtjänta bröderna
Christer Jörliden, Mikael Samuelsson och Leif Grytberg.
M överlämnade också fadderbrev till Göran Sandahl och Peter
Magnusson och poängterade hur viktigt det är att vara fadder och
söka nya tänkbara logebröder. Efter brödramåltidens kaffe och
lotterier utdelades mästarbordets blommor till vår nydekorerade
Jubelbroder och till kvällens övriga dekorerade bröder.

Från vänster OR Fredric Björk, Thomas Tengvall, Jonathan
Meibrandt och M Jörgen Steen
BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 1 mars 2017

Då var det dags för höstens sista gradgivning. Som
vanligt denna gråa o kalla
decemberkväll, så var det
var varmt o skönt i vårt logehus. Och för att späda på
trivselfaktorn, så hade vi vid
brödramåltiden, en anrättning som vår eminente broder Bengt Salomonsson tillagat under eftermiddagen. Ett stort tack Bengt. I
övrigt förflöt kvällen enligt gängse normer, d.v.s. mycket trevligt.
Broder Kjell Österberg påminde oss om arbetsdagarna som förBIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 1 mars 2017

eningen logehuset har, och ville att vi från Carolus visade oss lite
mer. Han tackade också Klas Ahlstrand, för de gåvor vi har fått
för att ge vår trädgård lite gödning m.m. Mästarbordets blommor
gick i kväll till Bengt Salomonsson, för hans insatser under dagen.
Insamlingen i kväll inbringade otroliga 404 kr. Vi önskar också
alla våra läsare en God Jul och ett fortsatt gott Nytt År.
Referent Rolf Jansson. Fotograf Lars Wester

Faktaruta

Loge utan reception
Datum: Fredagen den 20 januari 2017
Antal besökare: 22
M Hans Wester med
ExM P-A Ljung
Då var det dags för årets första
gradgivning, tyvärr hade vi inte
någon recipiend som hade ”tiden
inne”, men vi blev ändå några
tappra själar som kom till vårt
logehus denna kväll. Efter en ritus med grad utan reception, så
iordningsställde vi kapitelsalen,
därefter vankades det både förrätt
och varmrätt i vår matsal. Vid kaffet en trappa upp, så fortsatte vi
vår ritus. Där meddelade vår M bl.a. att vi får besök av OK Christer Smedh den 17 februari i samband med M installationen. Den
10 februari är det Grad VI i Örebro, och vi har många recipiender,
samt att vi blir några bröder som kommer att följa med, som moraliskt stöd. Vi har också en del nya medlemmar på gång, och därför
skall vi ha en informationskväll den 1 februari för dem. Meddelades också att alla mästare kommer att installeras växelvis på två
år, istället för ett år. Detta för att undvika att så många som avgår
samtidigt. Rikstinget 2017 är i Västerås den 5–7 maj. Insamlingen
i kväll inbringade hela 525 kr. Mästarbordets blommor gick till
ExM P-A Ljung, som på kort varsel alltid ställer upp i direktoriet.
Referent Rolf Jansson. Fotograf Lars Wester.
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Withala

Vetlanda

Faktaruta

Grad IV: Hoppets Grad
Datum: 2 december 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 54
Recipiender: Nils-Ragnar Samuelsson, Bengt Håkansson 34
Linneus, Håkan Edvardsson, Lars Bielke von Sydow och Leif
Skiöldh 10 Withala
Gäster: M Pär J Johnsson 3 Aroshus, M Alexander Airosto, Claes
Lövgren och Sten Sjödahl 34 Linneus
Referenten inledde denna Gradgivningskväll i Hoppets Grad i
recipiendrummet där vi var fem förväntansfulla brr med Kunskapens band runt halsen. Vi blev mycket väl omhändertagna av dom
uppvaktande brr. Gradgivingen i kapitelsalen genomfördes högtidligt och mycket fint av M Curt Sandberg och hans tjänstgörande
brr. Jag måste säga att ritus för Hoppets Grad är den finaste jag
varit med om. Br Håkan Petersson fick mottaga ett standar efter
att nyligen fyllt 75 år. Kvällens insamling gjordes till Mustaschkampen, fonden för kampen mot prostatacancer. Brödramåltiden
17
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Referent Thomas Ehn. Fotograf Anders Kling
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13

Torkild

Södertälje

Faktaruta

Grad V: Trohetens Grad
Datum: Onsdagen 14 december 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 64
Recipiender: Torbjörn Sandberg, Kurt Tjärnström, Kåge Larson,
Mats Fried
Gäster: OK Christer Smedh, ExSLM Per Dyberg, ExM Stig
Mikaelsson, SLM Björn Torstenius Heimdal, M Bengt Hellström,
Broder Olavi Ollikainen 4 Valhall, Stig Axelsson, Pekka Lindblom
från 8 Manheim, Broder Pehr Odell 25 Alvheim
Onsdagen den 14 december hade vi Grad V och årsavslutning
med julbord och stipendieutdelning. Vi var 64 bröder totalt varav
fyra recipiender. det var en välbesökt logekväll 55 bröder från vår
egen loge och nio gästande. Många kom säkert pga. julbordet men
även stipendieutdelningen lockade förstås. Efter gradgivningen
väntade ett välfyllt julbord där ExSLM Per Dyberg och M delade
ut stipendiet till Hjalmar Wittzell. Den händelsen finns att läsa
under rubriken ”Aktiviteter utanför våra logemöten”.
Referent & Fotograf Mikael Bergh
Från vänster:
Torbjörn Sandberg, Kåge
Larson, M
Assar Åberg,
Mats Fried,
Kurt Tjärnström

14

Solheim

Karlstad

Faktaruta

Grad V: Trohetens Grad
Datum: Fredagen den 18 november 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 32
Recipiender: Lennart Nyqvist och Thomas Börjeson
Gäster: Hans Wester, Yrjö Palonen och Rolf Nyström 9 Carolus,
Michael Ringsby 27 Odinsal
Efter två i de för oss nya lokalerna var det äntligen dags för en
Grad V. Lite spännande om de nysydda borddukarna med Trohetens färg skulle passa, men det var inga problem. Likaså hur det
skulle gå med baren och serveringen. Detta berodde på att vår Mu
Thomas skulle recipiera. I dag skulle han få ledigt, men han var
nästan lika engagerad som vanligt. Bröder med lägre grad kom
och hjälpte till vilket gjorde att allt flöt på bra. Att få besök från
Carolus och Michel från Odinsal gjorde det hela än bättre! Nu
när flera bröder börjar närma sig Grad VI, med att också tillhöra
Storlogen Tirfing gjorde vår exmästare Lars Lindberg en genomgång angående storlogernas uppbyggnad och syfte. Så ser vi fram
emot 2017 och påminner om att det bara är drygt 1 år kvar innan
Rikstinget blir här i Karlstad.		
Referent Rolf Johansson
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15

Norheim

Västervik

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad
Datum: 9 december 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 56
Recipiender/Faddrar: Stefan Bohm/Thomas Manfredh, Ove
Grönkvist/ Matz Andersson och Dan Olsson/Peter Jonsson
Stefan Bohm, Thomas Manfredh, M
Urban Johansson,
Ove Grönkvist,
Peter Jonsson och
Dan Olsson
En fantastisk stämning blev inledningen på Logen
15 Norheims första grad, fredagen
den 9 dec. 2016.
Denna kväll kommer bröderna sent
att glömma, en av Sveriges absolut bästa saxofonister gästade
logen, nämligen Carl-Henrik Fernandi, som läste dikter från sin
egen diktsamling samt spelade fyra stycken från skivan som ingår
i en CD som tillhör boken. Denna samling släpps här i december.
Bland annat spelade han Jul, strålande Jul samt What a wonderful
world.
56 Bröder var samlade till denna jul loge och kvällen fortsatte så
av bara farten. Tre nya Bröder var kallade till sin första kontakt
med Bifrostorden. De blev inte besvikna. Gradgivingen var som
vanligt i vår loge högtidlig. Information om kommande aktiviteter
samt utdelning av fadderbrev.
I matsalen hade några bröder tillsammans med ett antal damer
dukat upp ett julbord som vår damloge tillagat och det gillades av
de manligas smaklökar. En liten kall tallrik så ritus kunde genomföras med tal, snapsvisor och några historier.
Tommy Albinsson framförde talet till orden, där han själv kom
ihåg känslan när han gick med i Bifrost för snart 50 år sedan. Han
berättade om sin bana inom Orden där han fortfarande är aktiv i
bland annat installation av ny OSM.
Talet till recipienderna höll Mästare Urban Johansson. Nu var
de nya bröderna delaktiga i Frihetens Grad, första gången de sett
Bifrost, det är som en trappa, om man lyssnar på ritusen, på bröderna så kommer allt att gå så mycket lättare.
Recipiend Ove Grönkvist framförde recipiendernas talan, tackade
för en speciell kväll, vi känner oss väldigt välkomna och vi är
väldigt nöjda.
Mästarbordets blommor överlämnades denna kväll till Börje Andersson som varit medlem i 48 år. Björn Alm som hade en speciell dikt som han alltid avslutade jul logen med i Logen 26 Vanadis och ville så gärna fortsätta denna tradition nu i sin nya Loge
15 Norheim. Dikten är inte direkt lämplig att recensera. Ingvar
Folckner ”sjöng” en skånsk visa.
Kvällens kollekt beslutades efter en höjning till närmaste tusental
(2 000 kr) att överlämnas till Västerviks Hjälpen, en organisation
som hjälper behövande inom kommunen.
M Urban överlämnade en ros till de hjälpande Norhildsdamerna, Evy Lindfors, Solveig Johansson, Gunvor Nord, Karin Nordström, Ingela Pettersson och Ginny Geisler.
BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 1 mars 2017

I samband med kaffe och lussekatten föredrog Thomas Manfredh
lotteridragning, fina priser skänkta av bröderna bl.a. marschallställ (2 st.) av Tommy Albinsson och lite annat smått och gott. Den
goda stämningen fortsatte inpå småtimmarna.
Alla önskade varandra en God Jul och Ett Gott Nytt År.
Referent: Thomas Manfredh. Fotograf Anders Söderström

16

Runheim

Järfälla

Faktaruta

17

Grimner

Oskarshamn

Faktaruta

Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Fredagen den 9 december 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 71
Recipiender: Lars Aldebert, Michael Blomqvist, Kenneth
Bojstedt, Göran Bredhammar, Mikael Karlsson och Petter
Sandstedt.
Gäster: SLM Tomas Östman Ladulås, Christer Westberg 15
Norheim

Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Tisdagen den 24 januari 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 40
Recipiender. Stig-Göran Björkman 16 Runheim, Christer
Nordström 4 Valhall
Gäster: Erik Edman, Peter Kimander Logen 4 Valhall
Gradgivningen på 2017 års verksamhet gick av stapeln, vi var 40
bröder som hade samlats för en trevlig stund tillsammans. Många
i direktoriet var borta så IL Thomas Johansson fick ett fullt arbete
för att få ihop ett fungerande manskap. Vi hade glädjen att hälsa
två gästande bröder välkomna till vår gradgivning, de ledsagade
en recipierande broder. De fick höra läran om Hoppets Grad och
pryddes med gradbandet i den gröna färgen med det gyllene ankaret på. M kallade fram två brr som fyllt år: Kjell Hestad 70 år
samt Lars Backlund 75 år som erhöll fri supé. FSM kallade fram
M Karl-G von Vicken för att mottaga hyllningarna för fyllda 80
år med fri supé som gåva från logen. Efter den sedvanliga slutna
brödrakedjan, var det så dags för procession. Vid brödramåltiden
hölls talet till Orden av M. Han talade om att vi stundar ett Mästarbyte vid nästa gradgivning den 17 februari. Hans önskan är att det
finns någon eller några främlingar som vill träda in i vår krets vid
detta tillfälle. Han talade vidare kring glädjen att broder Christer
Johansson efter lång saknad kom på besök tillsammans med Rolf
Nesselsten.
Vår medlemsvård fungerar utan att vi lägger ner all vår kraft den
är självläkande. Talet till recipienderna hölls av Bror Strandberg,
som vände sig till de befordrade bröderna och lovordade deras
vilja att snabbt komma in i logens arbete båda är barmästare i
respektive loge. Vid kaffet var det även dragning av det sedvanliga lotteriet där alla hade köpt lotter med den förhoppningen att
få vända hem med en vinst
och ett minne från denna
gråkalla januarikväll. En del
av den stora skaran gick hem
med vinster, medan andra
kammade noll denna gången, bättre lycka nästa gång
den 17 februari. Tack för en
trevlig afton.
Referent &
Fotograf Bror Strandberg
Från vänster sittande Stig-G
Björkman16 Runheim samt
Sture Nordström 4 Valhall.
Stående från vänster Fadder
Kjell Hestad Mu, M Karl-G
von Wicken samt Fadder
Peter Kimander 4 Valhall.
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Från vänster Mikael Karlsson, Petter Sandstedt, Kenneth Bojstedt, M Ken Stenman, Göran Bredhammar, Lars Aldebert och
Michael Blomqvist

Trots att julen nalkades och stressen att hinna med alla bestyr så
infann sig lugnet, glada bröder och doften av glögg från ”Gruvan”
när vi samlas för att närvara när sex bröder skall recipiera. SLM
Tomas Östman tillsammans med broder Christer Westberg från
15 Norheim hälsades hjärtligt välkomna i vår kapitelsal. Alltid
trevligt med gästande bröder. Vid brödramåltiden som traditionellt bjuder på julbord sjöngs julsånger och därefter hölls talet
till Orden av SLM Tomas Östman. Han berörde våra grundare av
Bifrostorden som hade vänskapliga tankar när dom skrev ritus till
alla våra grader och tanken och läran att försöka göra oss till lite
bättre människor och se framåt. Vår önskan är ju att vi alla skall
vara vänner både inom och utom vår Orden och vår loge. Det
gemensamma för oss är ju vår Orden. M Ken Stenman höll talet
till recipienderna som han välkomnade i sin nya grad. Han sade
att utan hopp för att finna vägen framåt mot uppsatta mål blir livet
svårt att leva. Men har du med dig hoppet så kommer man att finna en väg som fungerar. En tradition innan julen tar vid är att recipienderna får agera luciatåg med sång, ljus och stjärngossestrut
och är ett alltid lika uppskattat inslag. Recipienderna framförde
”Sankta Lucia” samt ”Staffan var en stalledräng” där alla bröder
stämde in i refrängen. Applåderna ville inte tystna. Recipiendernas tacktal framfördes av broder Göran Bredhammar som tackade
för den fina gradgivningen. Han sade med ett leende att det var vi
recipiender väl värda efter aftonens luciatåg! Jubilarerna Göte Johansson och Hans-Peter Kjellgren förärades blommor av M Ken
Stenman. Mästarbordets blommor fördelades till Tomas Ekstam
och Krister Karlsson.
Kvällens lotteri som bestod av lådor med juldelikatesser och glas
att hälla julens drycker i vanns av Bo Löfgren, Bertil Hemmingsson, Fredrik Karlsson och Börje Lundqvist.
Referent & fotograf Christer Bricer
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Faktaruta

Grad V: Trohetens Grad
Datum: Fredagen den 13 januari 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 61
Recipiender: Claes Lövgren 34 Linneus, Hans Ljung, Mats
Johansson, Arne Nilsson, Lars-Henrik Jansson, Anders
Johannesson, Krister Karlsson, Ragnar Rydhage, Peter Sjöberg
17 Grimner

Bakre raden från vänster Mats Johansson, Arne Nilsson, Hans
Ljung, Peter Sjöberg. Främre raden från vänster Krister Karlsson, Ragnar Rydhage, M Ken Stenman, Anders Johannesson,
Lars-Henrik Jansson, Claes Lövgren
Det nya året hos 17 Grimner startar med en gradgivning i Trohetens Grad och inte mindre än nio recipiender. Efter den stämningsfulla gradgivningen bjöds som vanligt in till en smakfull
brödramåltid. Talet till Orden hölls denna kväll av logens Sk
Lars-Olof Sand, i vilket han beskrev sin uppgift som Sk för logen, och vad denna tjänst innebär av arbetsuppgifter för hans del.
Han avslutade också med att redovisa vad kvällens insamling till
cancerfonden hade inbringat. Ett fantastiskt resultat som efter avrundning uppåt och dubblering från logens sida slutade på 5 000
kr. Ett välkommet tillskott till ett vällovligt ändamål. M Ken Stenman höll talet till kvällens recipiender i vilket han bl.a. gjorde associationer till gradens symbol murgrönan och grundlogens olika
grader. Recipiendernas tacktal hölls av Anders Johannesson där
han uttryckte sin förundran över hur snabbt tiden hade gått sedan
han gjorde sitt inträde i logen och då erhöll Grad I, och nu stod
här med Trohetens Grad kring sin hals. Kvällens blomsterbuketter fördelades mellan Mats Ytterborg, Anders Johannesson, Claes
Lövgren och Joakim Stenborg, innan lotteriet avslutade kvällen
med ett antal nöjda vinnare.
Referent/Fotograf Jan-Eric Carlsson

18

Mjölner

Eslöv

Faktaruta

Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Fredagen den 25 november 2016
Antal besökande inkl. recipiend: 45
Recipiend: Roland Andersson
Förväntansfulla bröder till antalet 45 hade samlats denna höstkväll
för att närvara vid gradgivningen i Grad IV. Speciellt glädjande
var att hela 12 bröder, som inte innehade graden, hade samlats i
22

Från vänsterM Sten
Svensson, Roland
Andersson, ExM och
fadder Sven-Eric
Nilsson
väntan på brödramåltiden, väl omhändertagna av kvällens
logevärd. Det lovar
gott för framtiden att de nya bröderna visar ett sådant intresse. I
kapitelsalen fick övriga bröder bevittna en, av M Sten Svensson
och hans tjänstgörande Bröder, väl genomförd ritus. Kvällens recipiend Roland Andersson invigdes och fick lära sig innebörden
av Hoppets Grad. När bröderna så samlades till brödramåltiden,
där anrättningen för kvällen var gås med alla dess tillbehör, var
stämningen som vanligt hög. Mästaren började i sitt tal med att
berätta vad som tilldrog sig i vår värld år 1925. Norges huvudstad
Kristiania återtar sitt gamla namn Oslo, det svenska kungaparet
är vid denna tid Gustav V och drottning Victoria, Greta Garbo
kommer till USA för första gången etc. Detta ledde naturligtvis
fram till att detta år var det år då Bifrostorden bildades. Den 1 april
1925 hölls nämligen Ordenssällskapet Bifrostordens konstituerande sammanträde på Stallmästargården i Stockholm. Då upplästes, godkändes och undertecknades Stiftelseurkunden för Ordenssällskapet Bifrost av stiftarna. Det var riksdagsmännen Harald
Åkerberg, P.H. Sjöblom bankdirektör F.Larsson och direktör C.E.
Kinman. Som den första OSM utsågs Oskar Fritjof Enbom som
sedan innehade ämbetet till år 1939. Recipiend Roland Andersson
tackade i sitt tal för att han erhållit Grad IV. Kvällens föredrag
hölls av Broder Bo Olssons och handlade om hans liv som fallskärmshoppare. Det blev en mycket spännande, och i vissa fall
hisnande, historia om vad som kan hända när man hoppar ut från
ett flygplan på flera tusen meters höjd, med en fallskärm som enda
livlina. Kvällen avslutades som vanligt med lotterier, där många
fina vinster lottades ut. Det blev sammantaget en mycket lyckad
logekväll i sann ”Mjölneranda”.
Referent Johny Johansson. Fotograf Rolf Jacobsson

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 16 december 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 56
Recipiender/faddrar: Mats Andersson/Johny Johansson, Jack
Ljungberg/Sten Svensson, Jakob Ljungstedt/Bengt Nilsson
Gäster: Peter Gustavsson Ulf Jaremo, Jan Nilsson 33 Danheim,
Gert Nordahl 31 Rimfaxe
Så var det dags för 18 Mjölners sista logeafton för detta året, gradgivning i Grad I med efterföljande julbord. Femtiosex bröder hade
samlats i kapitelsalen, där M Sten Svensson, biträdd av de tjänstgörande bröderna, höll ett mycket fin och stämningsfullt kapitel
för de tre bröder som invigdes i graden. Broder Göran Nilsson och
Broder Thomas Johansson uppvaktades med anledning av sina
respektive högtidsdagar. Sedan var det dags för brödramåltiden
med ett julbord som innehöll alla de läckerheter som tänkas kan.
Det musicerande paret Göran och Fredrik, som trakterade dragspel och gitarr stod för kvällens underhållning och det blev såväl
jul- och snapsvisor, som andra låtar. M höll ett tal som var en del
av Sven Söderlunds tal till Orden den 22 september 1940 i Örebro. Sven Söderlund var vid denna tid Ordens Kansler och blev
senare Ordens Andre Ställföreträdande Mästare. Det var ett mycket tänkvärt tal som handlade om att söka friheten. Kort kan det
sammanfattas av följande citat ur talet ”I den krets av Bröder du
BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 1 mars 2017

här finner skall du finna mod och styrka”. Recipiendernas tal hölls
av Jack Ljungberg som för sin och de andra recipiendernas vägnar
tackade för att de blivit invigda i graden. Mästarbordets blommor förärades denna gång kocken Alain och hans dotter Katrin
som en eloge för den utmärkta mat och service vi fått de senaste
åren. Tyvärr kommer Alain att sluta till nyåret och vi kommer att
sakna honom och hans team. Kvällen avslutades sedvanligt med
två lotterier och det var många bröder som fick ta del av de fina
vinsterna. som denna gång hade anknytning till den kommande
julen. Efter detta gick bröderna hem, var och en till sitt, för att
förbereda sig inför det kommande firandet med släkt och vänner,
så nu tar vi en liten paus och återkommer till ett nytt spännande
Bifrost år 2017.
Referent Johny
Johansson
Fotograf Rolf Jacobsson
Längst bak M Sten
Svensson med kvällens
recipiender från vänster
Jakob Ljungstedt, Jack
Ljungberg och Mats
Andersson

Orden, där han berättade att Bifrostordens ideal bland annat är
läran om en sund livsåskådning. För att erhålla denna kunskap
har Orden ritus och symboler för att det lättare ska förstås vad
som menas. Ett av Bifrostordens mål är att sträva efter att nå inre
mognad och osjälvisk human gemenskap.
Recipiendernas tal hölls av Lars-Göran Persson som tackade för
den erhållna graden och framhöll den goda gemenskap med alla
bröder som han och de andra recipienderna fått under åren som
gått.
Mats Lindskoog från Logen 31 Rimfaxe stod för kvällens föredrag. Han berättade om sitt yrkesliv som stridsflygare, där han
företrädesvis flög flygplanstypen Draken. Under sin drygt 40 år
långa karriär var han under långa perioder ute i Europa för att
utbilda piloter i att hantera flygplanstypen. Ett mycket intressant
föredrag, som efter att det avslutats, genererade många synpunkter och frågor från de övriga bröderna.
Kvällen avslutades sedvanligt med lotterier med många fina vinster. Sammanfattningsvis en mycket lyckad afton.
Referent Johny Johansson. Fotograf Rolf Jacobsson

Låt ditt uttryck göra intryck!

Faktaruta

Grad V: Trohetens Grad
Datum: Fredagen den 27 januari 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 45
Recipiender: Sten Holmberg, Johny Johansson, Lars-Göran
Persson, Sven-Eric Persson
Gäster: Christer Ohlsson, 33 Danheim, Mats Lindskoog, 31
Rimfaxe
Bild föreställande
M Sten Svensson
med dagens recipiender sittande
fr v. LarsGöran Persson, Sven-Eric
Persson, Johny
Johansson och
Sten Holmberg

Bra Reklam
är en bra affär!
Att trycka digitalt går snabbt och smidigt – beställ
exakt så mycket du behöver, 14, 137 eller 2.000 ex.
Välkommen till oss med både små och stora projekt!
Vi hjälper gärna till med formgivning av dina annonser,
kataloger, logotyper eller kanske en helt ny profil för
ditt företag såväl som tryckning med lämplig teknik
och Rapp leverans!

www.rapptryck.se – 0140-38 55 60

Nu har ett nytt år
börjat med förhoppningar om ett stabilare läge i vår omvärld. Logen 18 Mjölner
startade det nya året med en gradgivning i Grad V. Fyrtiofem bröder hade mött upp och det gladde extra mycket att sexton bröder,
som inte innehade graden samlades och inväntade brödramåltiden
tillsammans med kvällens logevärd. Lovar gott för framtiden med
så trogna bröder!
I kapitelsalen fick bröderna uppleva en mycket högtidlig ceremoni
där fyra bröder invigdes i Grad V. Mästaren genomförde, tillsammans med de för kvällen tjänstgörande Bröderna, ritusen på ett
förtjänstfullt sätt. Vår Mu Bengt Nilsson uppmärksammades för
sin nyligen uppnådda 70-årsdag. Vid brödramåltiden återförenades alla till en god måltid som tillagats av den nye kocken Patrik
och hans team. När alla var mätta och belåtna höll M talet till
BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 1 mars 2017
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20 Vesthav

Göteborg

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 2 december 2016
Antal besökande inkl. recipiender: 40
Recipiender/Fadder: Magnus Birch, Claes Wickström/ Bengt
Christiansson.
Gäster: Christer Lindell, Nils-Edvin Troli, 24 Gungner
Från vänster Bengt Christiansson, Claes Wickström, M
Rolf Hackzell, Magnus Birch

Alla församlade bröder hade
sett fram emot en Loge med
Grad I med julbord, som traditionen bjuder i Vesthav. Det
fick vi verkligen. Stämningen
i Kajutan var på topp från första sekund, tills vi bröt upp vid
midnatt. Idag skulle två nya
bröder invigas i vår Loge och
det är alltid spännande att få deltaga i kapitelsalen vid denna trevliga tillställning. När YL kom ned till vår kajuta och stötte med
staven tog det en längre stund att få alla bröder att sluta samtala
och lyssna till kallelsen som han hade uppdrag att förmedla från
M, att intaga plats i kapitelsalen.
Det blev en högtidsfull stund i kapitelsalen att få delta i invigningen av våra nya bröder till Frihetens Grad. Sedan var det dags
för julbord en trappa ned. Vi bjöds först på en enklare silltallrik
till våra sedvanliga bestyr och sånger. M höll talet till Ordern och
Logen. Vår nya broder Magnus Birch höll tacktalet för recipienderna. Just Magnus var min minnesbild av att han deltog i vår
sedvanliga avslutning hos ”Säve” gänget i juni. Vi var troligen
inte helt avskräckande utan tog mod till sig att komma med i vår
Loge. Är säker på att han inte kommer att ångra sig. Vår broder
Bengt Christiansson är en klart lysande stjärna på att ta in bröder
i vår loge. Bara under året har fler bröder än fingrarna på en hand
rekryterats av Bengt. Idag blev de två nya bröder. Så det var självklart att Bengt skulle få mästarbordets blommor. På vårt julbord
saknades inget, så man lockades som vanligt att äta för mycket.
En sak jag hört tidigare som kändes rätt denna dag, ”skyll inte
på julbordet, du var fet innan”. SK redovisade dagens insamling
samt vårt lotteri. Sedan var det dags att finna sin rock och tacka
alla bröder för en trivsam kväll och önska God Jul & Gott Nytt
År. Undertecknad hade denna dag förmånen av att bli körd ända
hem till dörren av vår S Lars Bäck. Även för dagen ASM Hans
Berggren hade denna förmån.
Referent Morgan Carlsson. Fotograf Jerry Cederberg

Faktaruta

Grad V: Trohetens Grad
Datum: Fredagen den 20 januari 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 44
Recipienter: Bengt Björklund 20 Vesthav, Lennart Eliasson,
André Hedlund, Jan-Åke Hugosson, Christer Lindell, Bengt
Segerblom 24 Gungner
Gäster: Nils-Edvin Troli, Gert Johansson, Anders Svenningsson,
Johan Furuskog, Nils-Erik Karlsson, samtliga 24 Gungner.
24

Denna afton, första på nya året, kom det många gäster och recipiender från vår geografiskt närmaste grannloge nämligen Logen
24 Gungner. Fem kom för att bli upptagna i Grad V lika många
kom som gäster för att beskåda. Stämningen var på topp i Kajutan
denna kväll och vi väntade alla med spänning på att YL skulle
kalla till kapitelsalen. Med så många bröder i kapitelsalen, blir
det lite trångt och varmt, men alla fann sig väl tillrätta under gradgivningen och alla sex recipiender fick sitt blå-vita gradband. Inte
allom givet att klä så många boråsare i IFK:s blå-vita färg. Till
brödramåltiden var stämningen bland alla recipienderna och bröder på topp. Talet till Ordern hölls av gästande Johan Furuskog,
talet till recipienderna hölls av M Rolf Hackzell.
Talet för recipienderna höll Bengt Björklund som hade förberett
sig med ett skrivet tal. Han förklarade saken med att han brukar
vara ensam som recipiend. Men denna kväll kom det ytterligare
som skulle recipiera och det visste inte Bengt. Så det blev naturligt att hålla talet ändå. Skattmästaren redovisade dagens insamling till logen som blev nästan fyrsiffrigt. Mästarbordets blommor
erhöll vår flitige gäst från 24 Gungner, Nils-Edvin Troli. Det var
han väl värd då han under 2016 gästat oss många gånger. Dagens
högvinst kammades hem av ASM Bengt Ratzmann. Har en bestämd uppfattning att han gjort detta flera gånger tidigare. Men
det är han väl värd, som fixar så fina röda rosor till vår loge varje
gång.
Referent Morgan Carlsson. Fotograf Jerry Cederberg

Från vänster Bengt Segerblom, M Rolf Hackzell, Lennart
Eliasson, Bengt Björklund, Christer Lindell, Jarl-Åke Hugosson,
och André Hedlund

23 Forsete

Från vänster M Peter B Arvidsson, OI Allan Jensen och
M Bengt Widen
om. M Bengt Widén och hans direktorie bjöd på en mycket fin
stund i kapitelsalen. Trots ny teknik så skötte Nils-Olof musiken
på ett oklanderligt sätt.
Nu var det dags för julbordet. Kön till baren verkade oändlig vid
en första anblick. Det gällde att förse sig med lämpliga drycker.
Inne i matsalen var stämningen hög.
Det framfördes hälsningar till bröderna från OSM Patrick Lundeberg, M Alexander Airosto, 34 Linneus, samt vår broder Hugo
Wagéus som nyligen fyllt 91 år.
OI Allan Jensen berättade i sitt tal att Mats Hyltén efterträder Jan
Svensson som redaktör i Bifrosttidningen. Det är också beslutat
att Ordens 100-års jubileum skall förläggas till Stockholm. Broder Mats Ahrling hade glädjen att meddela att han kommer att
installeras som ny Mästare i Forsete, och vill gärna bli kontaktad
av bröder som kan tänka sig tjänstgöra i hans direktorie. Han meddelade också att dagens insamling gav 1 022 kr.
Danheims M Peter Arvidsson berättade i sitt tal om Ordens historia. Han
berättade också att nästa SLM i Gotheim blir Danheims nuvarande talare
Ulf Jaremo. Tal hölls även av Lennart
Bengtsson och Peter Faleborn.
Julbordet innehöll allt vad man kan
önska sig. Och snapsvisorna utvecklades till en spontan tävling, där ett av
borden utmärkte sig och fick därför
ett gemensamt pris. Kvällens lotteri
var fantastiskt. Aldrig har vi sett ett så
stort prisbord. Detta var en kväll i sann
Bifrostanda och jag lovar att alla gick
hem med ett leende på läpparna.
Referent och fotograf Rolf Magnusson

Malmö

Faktaruta

Loge utan reception
Datum: Fredagen den 2 december 2016
Antal besökare: 55
Gäster: OI Allan Jensen 8 Manheim, IOEM Tore Persson 31
Rimfaxe, M Peter B Arvidsson 33 Danheim, Staffan Elvstrand,
Magnus Bertilsson, Stefan Ericsson, Ernie Elofsson samtliga
33 Danheim. Presumtiva bröder: Carsten Jörgensen, Stefan
Johansson, Joakim Nilsson, Johannes Sporre, Conny Magnusson
Vår eminente munskänk Mikael Juvin vet hur man skall få bröderna att trivas. Han är verkligen ”kung i baren”. Han fick god
hjälp av Lars Levin. Kvällen i övrigt bjöd på en Loge utan reception samt ett dignande julbord.
Vi hade hitresta gäster från både Helsingborg- och Kristianstadlogerna. Och glädjande nog så kom fem presumtiva bröder som förhoppningsvis ansluter sig till Forsete och Danheim så småning-

Faktaruta

Grad V: Trohetens Grad
Datum: Onsdagen den 25 januari 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 34
Recipienter: Anders Christensson, Bengt Fernerud, Torbjörn
Lundström
Gäster: IOEM Tore Persson, Gert Nordahl 31 Rimfaxe
Då var det äntligen dags att börja det nya Bifroståret 2017. Denna
afton inbjöds bröderna till en gradgivning i trohetens blåa färg.
Även denna kväll anländer bröder med lägre grad, för att vara
med i brödragemenskapen och hjälpa till där det behövs. Det är
väldigt uppskattat. Kapitlet genomförs på ett helt igenom perfekt
sätt. Vår D Nils-Olof Nilsson fick för första gången bekanta sig
med ny musikutrustning bestående av surfplatta och bluetooth

Från vänster Torbjörn Lundström, Bengt Fernerud, M Bengt
Widén, Anders Christensson
högtalare. Det fungerade mycket bra. Vid ordet fritt inledde M
Bengt med att kalla fram broder Lorentz Enmark till mästarbordet för att gratulera honom till Grad IX som han erhöll i Göteborg. Bengt informerade även om kommande händelser som ligger nära i tid, såsom årsmöte, Grad I med mästarinstallation, och
grad VI i Växjö. Bengt vidarebefordrar också en hälsning från
broder Thommy Brännström som tyvärr inte kunde närvara idag.
Vid den efterföljande brödramåltiden var stämningen som vanligt
hög. Talet till Orden hölls av broder Mats Ahrling som kommer
att tillträda som ny M i vår loge. Han berättade lite om mästarutbildningen som han just varit på. Han tackade dessutom bröderna
för det stöd han fått efter att ha blivit utvald till ny M. Talet till
recipienderna hölls av M Bengt, som bland annat anknöt till den
fortsatta resan via Grad VI in i Storlogen Gotheim. Men det blir
en senare fråga. Recipiendernas tal hölls av Anders Christensson.
Broder Lasse Levin fick de traditionella fem minuterna på sig att
berätta lite om sig själv. IL Peter Krell berättade i sitt tal om hur
han och några kamrater från gymnasietiden lyckats upprätthålla
kontakten med varandra med hjälp av samvaron i vår loge. Peter
Faleborn avslutade sitt tal med orden ”Fem minuters besök i en
blomsteraffär kan ge någon en hel veckas glädje”. Han är så klok
den där unge herr Faleborn. Mästarbordets blommor överlämnades till blivande Mästaren Mats Ahrling. Lotteriets stora vinnare
denna afton blev Nils-Olof som vann hela tre priser.
Referent & Fotograf Rolf Magnusson

24 Gungner

Borås

Faktaruta

Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Fredagen den 11 november 2016
Antal besökare inkl. recipiend: 29
Recipiend: Mattias Lindberg
Från vänster Johan Lindberg,
Tjg. M Anders Svenningsson,
Mattias Lindberg
Årets sista gradgivning hade hörsammats av totalt 29 bröder inklusive vår recipiend. Tj M Anders
Svenningsson genomförde kapitlet med bravur liksom tjänstgörande bröder. Efter gratulationer till
recipienden vidtog en stunds mingel, men snart kallade MU till
brödramåltiden där vi traditionellt serveras gås. Efter samtliga tal,
vidtog kaffe och lotteri.
Referent & fotograf Lennart Eliasson.
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Faktaruta

Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Fredagen den 13 januari 2017
Antal besökare inkl. recipiend: 30
Recipiend: Johan Börjesson
Så var det dags för årets första gradgivning. Ett trettiotal bröder
hade hörsammat inbjudan. Efter en stunds pratande hördes IL
kalla till kapitlet vilket Tj M Anders Svenningsson med sina medhjälpare skötte på ett alldeles utmärkt sätt.
Efter gratulationer till recipienden vidtog en stunds mingel innan
Mu bjöd till brödramåltid. Tj M Anders Svenningsson höll talet
till logen, samt en liten berättelse om Hoppets Grad. SLM Claes
Berg informerade oss om läget i Storlogen Gotheim. Recipiendens tal hölls av Johan Börjesson. Mästarbordets blommor gick
till ExM Lars Larsson
som varit medlem i 30
år och varit en av stiftarna av vår loge.
Han höll ett mycket
vackert tacktal. Efter
måltidens slut vidtog
kaffe med tillbehör.
Kvällen avslutades vid
sent klockslag.
Referent & Fotograf
Lennart Eliasson
Tjg. M Anders
Svenningsson, Johan
Börjesson

25 Alvheim

Eskilstuna

Faktaruta

Grad V: Trohetens Grad
Datum: Torsdagen den 24 november 2016
Antal besökare inkl. recipiend: 39
Recipiend: Kent Wallin
Gäst: SLM Tomas Lindkvist storlogen Tirfing
Från vänster
Kent Wallin och
M Conny
Halvardsson
I kväll var det en
broder som hade
lystrat till kallelsen. Det var
den sista grundlogegraden som
skulle ges. Kommande grad för honom kommer att ske i storlogens regi. Apropå
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storlogen så gästade SLM Tomas Lindkvist oss. Han berättade lite
om logerna och hur Tirfing fungerade och vilka grundloger som
tillhör Tirfing. I framtiden var målet att när Tirfing har sina gradgivningar så skulle det ske på lördagar. Tirfing har fyra gradgivningar per år.
Eftersom det bara var en recipiend så var inte valet så svårt när
recipiendens tacktal skulle hållas. Kent Wallin höll ett bra tacktal. Mästaren Conny Halvardsson berättade att det var exakt 22
år sedan Alvheim gav sin första Grad V med egna tjänstgörande
bröder. Han läste ett referat från den händelsen, som var skrivet
av ExM Börje Nilsson och Jan Jarlbäck uppvaktades då de fyllt
sina 75 årsdagar. Mästarbordets blommor fick Rolf Eriksson med
anledning av han har sett till att det har funnits dryck till bröderna.
Som avslutning så spelade Fredrik Kvidal piano som han även
gjorde för 22 år sedan.
Fotograf Göte Wallin

26 Vanadis

Karlskrona

Faktaruta

Grad V: Trohetens Grad
Datum: Fredagen den 20 januari 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 35
Recipiender: Fredrik Arebark, Andreas Axén, Karl-Oskar
Gustavsson, Stefan Södergren Logen 26 Vanadis. Hans Bild,
Zoltan Tihanyi Logen 34 Linneus

Stående fr. v
tjänstgörande YL
Ove Hansson,
Stefan Södergren,
Karl-Oskar Gustavsson, Fredrik
Arebark och Mästare Jens Östling.
Sittande fr. v Hans
Bertilsson, Hans
Bild och Zoltan
Tihanyi
”Du gamla du fria …” sjungs inom Bifrostorden vid hyllningen
till fosterlandet. Den är inte officiellt antagen som Sveriges nationalsång men håller ställningen som sådan av tradition. Den skrevs
ursprungligen av Richard Dybeck 1844 och innehöll då två strofer. Genom åren har textdelar förändrats, tillägg gjorts men också
ändrats tillbaka till det ursprungliga. 1910 skrev Louise Ahlén till
ytterligare två strofer, men de sjungs inte idag som en del av vår
nationalsång. Att Sveriges Radio år 1938 började spela sångens
första strofer som avslutning på kvällens program får anses starkt
bidragit till dess nuvarande status.
Vid Brödernas samkväm denna afton då Trohetens Grad var kvällens loge, framförde M Jens Östling talet till Orden. Han inledde
med att citera del ur Louise Ahléns ena strof, ”Din trohet till döden vill jag svära” och han vidareutvecklade att graden av trohet
mot ideal, ibland eller som oftast påverkades av egna rationella
val. Mästaren talade också till logen och dagens prövade bröder.
Han uttryckte glädje över att så många yngre Vanadisbröder var
närvarande, trots att de inte hade tillträde till kapitelsalen denna
kväll. Glädje över att, förutom logens egna recipiender, också
Linneus bröderna Zoltan Tihanyi och Hans Bild valt Vanadis för
sin reception. För de sex bröderna ur Vanadis och Linneus, som nu
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recipierat och något lärt känna varandra, framförde broder Fredrik
Arebark ett tack. Talet var en kort tillbakablick men också framåtriktat och känslan av förtroendet de fått av bröderna fanns där.
Bröderna har nu också fått möjlighet att framgent och tillsammans
recipiera inom Storlogen Gotheim. Tack riktades också till munskänk med stab. Innan kaffe med pannacotta förrättade lotteriföreståndare Ove Rickardsson dragning. Patrik Cederholm vann som
vanligt flera vinster, men återinvesterade merparten av dem i lotteriet till övriga vinnares glädje. Mästarbordets blommor delades
ut till nyss 50-årsjubilaren broder Jonas Ohnback som vi också
sjöng och hurrade för. En andra bukett fick broder Ove Hansson
som tack för att han för första gången i sitt långa Bifrostliv iklätt
sig rollen som Yttre Ledsagare. Det inledande kapitlet hade en
något ovanlig rollbesättning, eftersom flera av de ordinarie biträdande bröderna recipierade och ett par hade förhinder. Henrik
Lirsjö, Stellan Palmgren, Göran Johansson och Boris Svensson
samt ”exen” Ove Hansson, N-G Johnsson fick avrostas och träda
i selen. Samtliga bidrog de till den fina och högtidliga stunden i
kapitelsalen.
Referent & Fotograf N-G
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Odinsal

Uppsala

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen 25 november 2016
Antal besökare inkl. recipiend: 53
Recipiend/Fadder: Christofer Urby/Matte Bergqvist
Återinträdd broder: Olof Bouvin
Gäster: ExSLM Anders Randelius och Torsten Östlid båda 3
Aroshus
Gradgivningen skötte M med medhjälpare alldeles utmärkt. SedI
porten bjöds vi alla på glögg och pepparkakor vilket kändes trevligt och välkomnande. Höstens sista logemöte var en Grad I med
en recipiend och en broder som återinträder i Grad I. Jag tror det
är första gången vi har ett återinträda i vår loge och det kändes
speciellt. Relativt många bröder hade slutit upp och man får ligga
i om man skall hinna byta några ord med alla. Hänger man vid
baren får man prata med de flesta men då blir man trött i benen
och ev. lite suddig. Jag går runt bland borden istället. Talet till
Orden hölls av Anders Randelius där han bland annat uppehöll sig
vid förberedelserna inför nästa års Riksting i Västerås och huruvida det egentligen var kring stationsrestaurangen i Tillberga som
borde anses som Ordens ursprung, nåja en utgrävning kanske ger
bevis. Tillberga är självklart viktigt då även vi använde oss av detta faktum för att få vara på V-Dalas nation med vår bankett under
Rikstinget i Uppsala, man måste nämligen ha V-Dala anknytning
för att få hyra deras lokaler. M Thomas Hellsten höll som sig bör
talet till recipienderna
och redde ut vad ordet recipiend kommer
från.
Från vänster Olof
Bouvin, M Thomas
Hellsten och
Christofer Urby
Recipienden höll ett
välformulerat tacktal
i form av ett tydligt
och hjärtligt tack. Det
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behövs inte mer tyckte vi alla. Vad gäller lotteriet har det återgått
till sin vanliga lunk, alla andra vinner utom jag. Jag måste säja att
jag är skeptisk, det måste vara riggat.
Referent Mikael Sjölander. Fotograf Fredrik Jonneryd
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Gondler

Kalmar

Faktaruta

Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Fredag den 16 december 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 48
Recipiender: Ulf Andersson, Anders Elvheden, Birger Karlsson,
Johan Torstensson samt Andreas Axén från 26 Vanadis
Gäster: ExM Åke Ekstam 19 Gagnrad, M Jens Östling, Fredrik
Arebark, Patrik Cederholm 26 Vanadis
Tjg. M Toni Lavi med
kvällen recipiender från
vänster Birger Karlsson,
Ulf Andersson, Anders
Elvheden, Johan Torstensson 28 Gondler och
Andreas Axén 26 Vanadis
Beckmörkt ute, inte kallt
men ruggigt. Värmen
känner man med en gång
redan vid inskrivning i logeliggaren. Många bröder
har redan anlänt och fler
ska komma. Vi har börjat vänja oss att vi ofta är runt femtio bröder
på logemötena. Då är det tämligen full men med mycket gemyt.
Denna kväll har vår M Bo-Lennart Holmsten klivit åt sidan för
att vår FSM Toni Lavi ska hantera mästarrollen. Toni Lavi skötte
detta mycket skickligt och väldigt stämningsfullt. Fem recipiender varav en från vår grannloge 26 Vanadis i Karlskrona gör också
sitt för stämningen. I kapitelsalen tackade M Jens Östling från
26 Vanadis för en fin gradgivning och hälsade oss välkomna till
Karlskrona.
Efter ritus var baren öppen för avsmakning av glögg, pepparkaka
och sammanstrålning med de bröder som har lägre grad än Grad
IV och som inte kan vara med i kapitelsalen men gärna är med på
brödramåltiden, detta är mycket glädjande.
Efter hyllning till fosterlandet var det Broder Mats Wilhelmsson
som höll tal till Orden och Hoppets Grad. Mycket handlade om
hopp och vad hopp är. Hopp i vardagen och i det stora. Talet gav
många tänkvärdheter och Mats avsluta på ett mycket humoristiskt
sätt med: ”En del av er hoppas nog på att talet ska ta slut”.
Tjg. M Toni Lavi hälsade samtliga recipiender välkomna till Hoppets Grad och tyckte själv att det var mycket häftigt att hoppa in
som Mästare med fem recipiender varav en från vår grannloge 26
Vanadis. Johan Torstensson tackade för recipiendernas räkning för
den fina Gradgivningen med Verner von Heidenstams ord” Det är
skönare lyss till en sträng som brast än att aldrig spänna en båge”
ExM Åke Ekstam berättade att han efter viss tvekan tackat ja till
OSM Patrik G Lundebergs fråga om att hjälpa Bifrosttidningens
nya redaktör Mats Hyltén från 18 Mjölner som tar över efter Jan
Svensson som varit tidningen redaktör i över tio år. Uppdraget
från OSM är att tidningen ska utvecklas med intressanta artiklar
och fina fotografier. Åke framförde även en Jul och Nyårs hälsning från OSM.
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Mästarebordets blommor fick Göran Bäcktstedt för sitt arbete som
logevärd för de bröder som har lägre grad och inte kan var med
i kapitelsalen och till vår ExM Johnny Eklund som för kvällen
hoppat in som ASM utan minsta tvekan. Blommor även till vår
tillresta recipiend Andreas Axén och till Broder Anders Jonsson
för den nyttiga HLR-utbildningen tidigare i höst.
Ett stor och varmt tack framfördes också till vår excellenta cateringfirma.
Kvällen avslutades traditionsenligt med kaffe med avec och som
vanligt var allt under stort gemyt.
Referent Per-Olof Svensson. Fotograf Bo-Lennart Holmsten

Faktaruta

Grad lll: Kunskapens Grad				
Datum: Fredagen den 25 november 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 47 st
Recipiender: Lars-Göran Netterström, Göran Oskarsson, Peter
Rubin
Från vänster Åke Rudolfsson, Lars-Göran
Netterström, Göran
Oscarsson, Peter
Rubin, M Bo-Lennart
Holmsten
Så var det åter tid för
en träff och logekväll
och denna gång i
Grad III. Återigen
bjöds det på avsmakning av en ”stark”
dryck som blivit
lite av en tradition i
anslutning till brödernas ankomst och
samling inför kvällens gradgivning. Då några av bröderna har en
något ”längre” resa bakom sig inför kvällens logemöte så bjöds
på ”välkokt” varmkorv som lite extra tilltugg inför den kommande stunden i kapitelsalen. Detta är särskilt uppskattat och har nu
blivit en tradition. Samling i kapitelsalen och efterföljande logearbete leddes av M Bo-Lennart Holmsten med hjälp av sina bisittare
som på vanligt sätt skapar fin och skön stämning som det anstår
en gradgivning.

Faktaruta

Grad V: Trohetens Grad
Datum: Fredagen den 27 januari 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 51
Recipiender: Kim Sandéen 17 Grimner, Tommy Eriksson
Gäster: Johan Brundin, Mikael Nyqvist, Gustav Sandéen, Joakim
Stenberg 17 Grimner, ExM Åke Ekstam 19 Gagnrad
Vårsäsongens första logekväll hade samlat drygt femtio bröder
denna fina januarikväll, och vår kapitelsal var smyckad till Grad V
Trohetens Grad. M Bo-Lennart Holmsten ledde ritus som vanligt
på ett säkert och högtidligt sätt. Denna kväll var många ordinarie
tjänstgörande bröder bortresta och flera ersättare hade fått hoppa
in men allt fungerade lika bra för det.
Extra glädjande denna logekväll var att ett tiotal bröder av lägre grad än Grad V var närvarande och ville vara med under
brödramåltiden. Dessa togs om hand av våra logevärdar: Göran
Bäckstedt, Jonas Hagström och Åke Rudolfsson på ett förträffligt
sätt.
Efter hyllning till fosterlandet var det ExM Jan Sellmans uppdrag att hålla tal till Orden. Talet handlade mycket om Ordens
fem första grader som också har sitt ursprung i de fem dygderna
Frihet, Vänskap, Kunskap, Hoppet och Troheten och sambandet
däremellan. Det handlade även lite om högre garder och hur man
når dit. Talet avslutades med en önskan och tro att året 2017 blir
ett år av glädje. M Bo-Lennart Holmsten talade till kvällens recipiender. Talet var en förklaring till Ordens grader och ett hopp
om fortsatt trivsel och känsla för vår Orden, loge och dess ritus.
Därefter tackade Tommy Eriksson för en fin gradgivning och höll
ett mycket fint tacktal från kvällens recipiender. Talet handlade
mycket om Troheten och dess egenskaper, vad de innebär och hur
man förvaltar dem. Mästarbordets blommor gick Jonas Hagström
och Åke Rudolfsson för sin informationsträff för tilltänkta bröder. Som det ser ut nu kommer vi att få ha två Grad I loger i vår
för att få med alla som är intresserade. Vår M informerade också
om kommande loger i Storlogen Ladulås. Dessa kan man läsa om
på portalen. Brödramåltiden avslutades med lottdragning där det
fann mångla glada vinnare.
Kvällen avslutades traditionsenligt i baren med kaffe och avec.
Allt som vanligt under stort gemyt.
Referent Per-Olof Svensson. Fotograf Jan Sellman
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Rosheim

Norrtälje

Faktaruta

Grad V: Trohetens Grad
Datum: Fredagen den 27 januari 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 26
Recipiender: Lennart Eriksson, Håkan Holgersson, Owe
Lundberg

Referent Olle Bergqvist.
Fotograf Tore Persson
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Runrike

Täby

Faktaruta

Från vänster ses Lennart Eriksson, Håkan Holgersson, M Anders Ekström samt Owe Lundberg
Årets första gradgivning var ägnad åt Grad V. Trevligt att vid Grad
V kunna vara några besökande bröder med graderna V - VIII förutom tjänstemännen. Reserver kallades in eftersom många ordinarie ej uppnått graden. Gradgivningen genomfördes med beröm
godkänt. Ett par bröder med lägre grad var med på brödramåltiden, dessa bröder var naturligtvis nominerade till blommor.
Recipiendernas tal hölls av Owe Lundberg, ett mycket intressant
anförande gällande innehållet i vattnet som flöt i Norrtäljeån förr
i tiden. Brödramåltiden smakade riktigt bra. Avslutning med kaffe
och godbit samt Intendentens stund med lottdragning, tyvärr uteblev vinsten för min del.
Som vanligt blev vi serverade av vår eminenta damloge som avtackades enligt rutin av LM
Referent Conny Holm. Fotograf Gunnar Holmsten

31 Rimfaxe

Enligt Gondlers tradition har det också blivit att november månad
serveras numera brödramåltiden som då går i julens tecken med
dess efterföljande läckerheter. Kunskap och dess innehåll blev lite
av temat i kvällens tal. Vad innebär uttrycket kunskap och dess
syfte. Alltför ofta hör man att kunskap ger makt. Idag kan vi inte
säkert säga vad vi morgon eller längre tid framåt betraktar som
säker kunskap som blivit förändrad i sitt uttryck och uppfattning?
Mästarbordets blommor utdelades till Henric Sjöstrand för utmärkt fina lotterivinster m.m. samt Stephan Jonssons täta närvaro
i logen som dirigent trots sitt fysiska handikapp samt till Lennart
Ericsson och Tommy Rosqvist för sina insatser för genomförandet
av kursen HLR.
Som tack från kvällens recipiender framförde Lars-Göran Netterström uppskattning för en fin gradgivning och mottagning i Grad
III.
Kvällen fortsatte traditionsenligt med kaffe och avec som vanligt
under stort gemyt.
Referent Ture Holgersson. Fotograf Toni Lavi
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Recipiender Lars
Ståhlberg, Christer Lind
och längst bak Tjänstgörande M Bo Andersen

Helsingborg

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad med parentation
Datum: Fredagen den 13 december 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 22
Recipiender/Faddrar: Fredrik Medin/Mattias Boldt, Peter Witt/
Mattias Boldt, Jim Fogelqvist/Martin Lindholm
Gäster: M Kent Andersson 5 Åsagård, Carsten Bach-Kristiansen 8
Manheim, Gunnar Bouvin, Per-Olof Stigsson 27 Odinsal
Kan det finnas en tydligare hyllning till ljusbringaren Lucia, än att
förlägga en gradgivning på Luciadagen? Precis som hon, när hon
kommer med ljus och värme under årets mörkaste tid, skänker vår
Orden och våra logesammankomster små ljusglimtar och bloss i
vardagen till våra bröder. Samtliga besökare - oavsett om de kom
som bröder eller som gäster – kan nog stämma in i hyllningssången att gradgivningen verkligen blev en ljus och varm avslutning
på året. Fredrik Medin, Jim Fogelqvist och Peter Witt recipierade
denna afton och har inlett sin resa inom Orden. Vid brödramåltiden bjöd Broder Nicke Wagemyr på ett antal julörhängen samt ett
förträffligt och mycket sinnrikt komponerat potpurri av jullåtar.
Broder Kjell Persson bjöd därtill på ett svarthumorpyntat ode till
julen. Alla lämnade nog kvällen med känslan att det är tråkigt med
juluppehåll och att redan längta till nästa träff. Under denna gradgivning gick dock tankarna också till broder och Logens instiftare
Gunnar Berselius, vars låga, efter en tid sjukdom, till slut blev
för skör och blåste ut. Gunnar är och kommer att vara en mycket
saknad broder.
Referent Mattias Boldt. Fotograf Jonas Carlsson.

Grad V: Trohetens Grad
Datum: Fredagen den 25 november 2016
Antal besökare inkl recipiender: 23 bröder
Recipiender: Christer Lind 31 Rimfaxe, Lars Ståhlberg 33
Danheim
Gäster: M Bengt Widén 23 Forsete, M Peter B Arvidsson 33
Danheim, Mats Ahrling 23 Forsete

Från vänster: Tommy Eriksson, M Bo-Lennart Holmsten, Kim
Sandéen med fadder Gustav Sandéen
BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 1 mars 2017

Tre bröder från Vänskapens och Kunskapens grader deltog i
Brödramåltiden. Vår matleverantör från restaurang Glada Änkan
är ungrare och denna kväll trakterades vi med rätter som var delikata och heta. Två recipiender blev delaktiga i Trohetens Grad.
FSM Bo Andersen intog presidium i Mästarens frånvaro och genomförde Kapitlet på ett högtidligt och värdigt sätt.
BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 1 mars 2017

Överst från vänster Martin Lindholm, M Bernt Carlsson, ExM
Mattias Boldt, Nedre raden från vänster Jim Fogelqvist, Peter
Witt, Fredrik Medin
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34 Linneus

Faktaruta

Växjö

Faktaruta

Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Torsdagen den 24 november 2016
Antal besökande inkl. recipiender: 28
Recipiender: Per Krantz, Martin Lamme och Anders Linde
Gäster: OH Jon Asp, Göran Straume, Anders Kling, Robert Pierre
Alison, Nils-Jörgen Josefsson, Rune Melin, Tor-Erik Rydén, samtliga från 10 Withala och Lennart S Bengtsson 23 Forsete
M Alexander
Airosto, Martin Lamme,
Per Krantz,
Anders Linde
Torsdagen den
24 november
2016
skrevs
ett stycke historia i Ordens
yngsta
loge.
Då gav vi för
första gången
Kunskapens grad. Vi har många bröder som inte har grad III eller
högre och då några av de biträdande bröderna själva skulle erhålla
denna grad, så krisade det sig lite med tjänstemän. Med en del omflyttningar och med stor hjälp av vår fadderloge Withala så kunde
vi genomföra en vacker och fin gradgivning.
Vår M Alexander förde logen på ett utomordentligt sätt och med
hjälp av OH Jon Asp på posten som IL genomfördes kapitlet
oklanderligt. Logen har också en T som med rätt betoning och
uttal är en fröjd att lyssna till. När jag ändå är inne på biträdande
bröder skall vår allt i allo Br Åke nämnas, för kvällen både Dirigent och kock. Vid ordet fritt informerade M om vilka bröder som
kallats att få en högre grad. Dels Grad IV i Withala och Grad V i
Vanadis dit vi är välkomna för att recipiera bröder från Linneus.
Vid brödramåltiden talade OH till Orden. M hälsade de nya kunskapsbröderna välkomna med ett inspirerat och genomtänkt tal.
Recipienderna tackade genom br Martin Lamme. Blommorna
som prytt mästarbordet fick vår Sk för det arbete han lägger ner
för vår loge, men också för utmärkelsen han fått av Tingsryds
kommun som årets företagare. Så tackade M Withalabröderna
som ställt upp som biträdande br och särskilt Göran Straume och
Anders Kling, som varje gång ställer upp. De fick från Linneus
en gåva i form av de nya manschettknapparna som tagits fram till
Ordens 100 års jubileum. En ceremoni som avslutades med stående ovationer. En fin kväll var till ända och det är min förhoppning
att alla skall redan nu längta till nästa gång vi träffas. Vi höll tiden
denna gång också.
Sten Sjödahl & Hans Bild. Fotograf Anders Kling

Grad I: Frihetens Grad
Datum: Torsdagen den 26 januari 2017
Antal besökande inkl. recipiender: 23
Recipiender/faddrar: Michael Skog/Rolf Skog, Erik Källsson/
Martin Lamme, Andreas Olsson/Martin Lamme
Gäst: Bo E Svensson 26 Vanadis
Man kan säga att år 2017 börjar bra när vi på årets första gradgivning kunde anta tre nya recipiender som medlemmar i vår loge.
Förkylningen härjade vilt bland ordinarie tjänstemän, dock kunde
LM Alexander efter lite pussel med hjälp av gästande bröder få till
en väldigt fin gradgivning.
Han kunde också rapportera att inte mindre än sex bröder hade
erhållit högre grader sedan den senaste gradgivningen i november 2016. Han påminde också om årsmötet den 9 februari och
nästa gradgivning med Mästarinstallation den 24 februari. Anders
Kling talade till Orden och berättade om sina många år i Withala.
Han upplevde det som mycket berikande att få tillhöra ett så fint
Ordenssällskap som Bifrost. Ju mer man deltager på gradgivningar och andra aktiviteter ju större blir upplevelsen. Han berättade
också att Withala fyller 75 år och firar det den 16 september och
bjöd in oss till detta.
LM Alexander talade till recipienderna och recipienderna berättade lite om sig själva och att det var en spännande gradgivning
som de uppskattade.
Mästarbordets blomma gick till Kennert Johansson, som i sin tur
fick dela ut högsta vinsten i lotteriet till Anders Kling för femte
gången. Grattis!
Några historier som ej bör tryckas avslutade den trevliga kvällen.
Referent Hans Bild. Fotograf Anders Kling

Tänkvärda ord från
framstående författare

Förutom geovetenskap är historia ett intressant ämne. Jag
skrev i Bifrostordensmedlems tidning nr 1, 2016, om den
unge forskaren Peter Forsskål, elev hos Carl von Linné
och inskriven i Uppsala Universitet 10 år gammal. Under första delen av 1700-talets forskarliv indelade han sitt
levande liv i §§ med §1 Friheten. Forsskål avled 1763, 31
år gammal.
Engelske författaren Rudyard Kipling fick nobelpriset 1907,
känd för bl.a. sin stora kunskap om Indien och många böcker, bl.a. i Sverige kända ”Djungelboken” som också filmats.
Populär barnfilm! Kipling avled 1936.
Kiplings berättelser bygger på tema om Visheten: Visdomens källa. Efter många år tynger det hans sinne: ”Ritualen
som antagits av oss, har efter många år uppblandats med
trolldom och besvärjelser” Därefter följer en medvetenhet
om Skönheten.
Herren Buddha uppmanar att ”söka och bada i floden och
rentvå sig från alla synder och bli vit som bomull” och Du
skall få Kunskapen!
”Tala milda ord med dem som icke förstå och som äta med
gafflar. Därför skall Du en tid äta med alla tio”. ”Ty ingen
annan än den som är invigd når Vänskapens hand”.
” Du följer de välsignade fötternas spår till ett lyckligt slut
och i besittning och mognad i stor Visdom”.
Citat och ord är hämtade ur två delar om Världens lille vän,
som utgavs översatt till svenska 1920–1930. Kipling avled
1936. Dr Selma Lagerlöf fick Nobels pris 1909 och avled
1940. Det finns en koppling i tid, författarskap och insikter
om filosofin, som tolkas på ett synnerligen likartat tänkesätt
och tema. I december 1924 föreslogs Dr Lagerlöf att skriva
vår Ordens konstitution, men det blev slutligen den välkände författaren Ossian Nilsson, 1875–1970, som författade
och medverkade till Bifrostordens konstitution 1 april 1925.
Det är med högaktning man tar del av visdomen som ligger
bakom Bifrostordens ritus. Ett arv från framstående författare, filosofer och Nobelpristagare. Från 1700-talet till våra
dagar med insikt att begrunda innebörden i namn av våra
graders filosofi.
M Göran Persson, 30 Torgrim

Ordens Styrande Mästares Fond (OSM-Fonden)
– När Du vill hylla en broder –
BG 625-0419
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Prostatacancer är en tumörsjukdom som uppstår i
prostatan. Sjukdomen drabbar cirka 10 000 män per
år och är Sveriges vanligaste cancerform. Prostatacancer är ytterst ovanligt hos män under 50 år och
genomsnittsåldern vid diagnos är 70 år. Orsakerna
till prostatacancer är inte klarlagda men cirka 10
procent av prostatacancerfallen är ärftliga.
Prostatacancer ger i ett tidigt stadium ofta inga symtom alls. Sjukdomen kan emellertid orsaka dessa problem: Oförmåga att urinera
Smärtsam eller brännande urinering
Svårighet att få erektion
Smärtsamma ejakulationer
Blod i urinen eller sädesvätska
Återkommande smärtor eller stelhet i länd-		
rygg, höfter eller i lårens överdel.
Allt kring symtom är högst individuellt. Ett PSA-prov
avgör om du eventuellt har drabbats av prostatacancer.
Forskningen går ständigt framåt, tack vare insatser från
bland annat mustaschkampen. Prostatcancerförbundet
arrangerar Mustaschkampen som startade 2014 och
har fått en stor genomslagskraft. Det finns 26 lokala
prostatacancerföreningar. 11 huvudpartners samt 200
företag. År 2016 kunde mustaschkampen samla in 8
miljoner kronor som går till forskning och opinionsbildning.
Hur gör vi då för att stödja Mustaschkampen?
På följande sätt kan det skickas in bidrag:
Via giro:
Plusgiro 90 01 01-7
eller
Bankgiro 900-1017
Swisha valfritt belopp till: 9001017
SMS:a 100 kr Skicka: Blått100 till 729 29

Från vänster: LM Alexander Airosto, Erik Källsson, Andreas
Olsson, Michael Skog, Rolf Skog, Per Krantz

Besök i logekapitel i storloge och grundloge är en av förutsättningarna för befordran till högre grad

Mustaschkampen 2017

Text och jubilar med adress skickas till or@bifrostorden.se

Prostatacancerförbundet innehar 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.
Anordna en informationskväll i logen via någon av de
lokala prostatacancerföreningarna, de ordnar kontakten med en föreläsare.
Tack till Lars Axehill för denna artikel.

Mats Hyltén, Redaktör
BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 1 mars 2017
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BDR – BifrostDamernasRiksorganisation – Rapporter, information och händelser
Årsberättelse 2016

Logen Heidrun, 20-årsjubileum

Oj! Vilket år vi har haft! Efter den
så lyckade dagen vid Galateas instiftande har tiden gått fort. Vi har
genomfört två Grad 1, som vi är
mer eller mindre nöjda med och vi
har lärt oss mycket, bland annat om
att hålla rätt tempo och om hur viktigt det är med funktionella kläder.
Vi har haft ett välbesökt årsmöte, med besök från vår fadderloge Prisman. Våra aktivitetsgrupper har haft sina första uppdrag med över förväntan lyckade resultat. Först ut
var vårens träff där alla deltagande iklädda hatt umgicks på
ett lättsamt och trivsamt vis. Med som alltid, god mat. Och
trots att det var manfall på den efterföljande våravslutningen trotsade en liten skara systrar både eldningsförbud och
blåst. Efter en cykel runda på Aspö grillades korv och lektes
lekar. Årets första dopp togs även av en bråkdel av sällskapet, resterande huttrade iland. Hösten startade med en ordentlig kräftskiva. Efter att, i viss frustration men dock frenesi, ägnat oss åt sjömaning, intogs kräftor med sedvanliga
tillbehör. Även här
iförda hattar, denna gången egengjorda. September
fick vi en informativ stund på
Naturrum, nu vet
vi alla allt, om det
vackra, mystiska
lodjuret. Detta efter god lunch på
prisbelönta Café
Mandeltårtan. Två
klubbkvällar kvarstår innan 2016 är
slut, ser fram emot
dem men främst,
att få träffa alla nya
och ”gamla” allt
mer – kära systrar.

Lördagen den 12 november firade Damlogen Heidrun 20års jubileum. Vi hade festen för bara våra systrar. Det kom
17 av 22 st. Våra två Preses höll tal och berättade om sina
år i logen. Maj Fredberg ex. Preses och den första styrelsen
sjöng en egenskriven sång om resan till fjällen. Preses Solgerd Sand Nolén om sina år. Hon spanade även in i framtiden. Hur vi ska lyckas växa … Men det är även positivt att
inte växa för fort utan nu lär vi känna varandra på ett helt
annat sätt. Berättade även att BDR jobbar med att standardisera arbetssätten, så att vi Loger arbetar på samma sätt.
Skrivaren (Gunilla Svensson) överraskade med två minnesalbum. Bilder och texter under hela Heidruns historia
t.o.m. idag. Detta uppskattades verkligen. Damlogen Heidrun invigdes 20 april 1996.

Bakgrunden till Damlogen Heidrun
I november 1994 startade några damer i Hudiksvall med
hjälp av damlogen Livheim i Gävle en damklubb i Hudiksvall.
Första styrelsemötet hölls den 14 november 1994.
Vår invigning hölls den 20 april 1996. Majken Thambert,
ordförande i BifrostDamernasRiksorganisation (BDR).
Enligt damlogen Livheim skulle damlogen i Hudiksvall ha
anknytning till den fornnordiska gudasagan och bestå av
7 bokstäver. Vi antog namnet Heidrun.
Heidrun är geten som står på Valhalls tak och äter av
världsträdets löv och ur sitt juver lämnar mjöd åt Einherjarna, ett slags hjältar som fallit i strid och upptagits till
Valhall, som gudarnas sal i Asgård, där de som fallit i strid
samlas och festar. Asgård är förbunden med jorden via
Bifrost, Regnbågsbron.
Gunilla Svensson, Skrivare
Damlogen Heidrun

Ulla Odler, Ex.Preses Damlogen Duranki
Fotograf: Ulla Odler

Så var det dags att prova på den nya flugan, Shuffleboard.
Vi var 13 systrar inklusive tre gäster som träffades på Biljardpalatset på S:t Eriksgatan i Stockholm för mat och spel.
Vi började med att äta, maten var väldigt god och några åt
oxfilé, andra åt laxen och några provade på haloumiburgare,
riktigt gott. Efter maten var det dags för instruktion för
hur man spelar och hur reglerna är. Väldigt enkelt att förstå
och spela, men svårare när man väl skulle spela själv. Lag
Monica G vann, med Ewa-Lize och två gäster, Helene och
Gunilla. Riktigt spännande, enkelt och roligt. Det blir fler
besök och spel i framtiden!
Annika Persson, V Preses Damlogen Modgunn

Bifrostbröder/Systrar

Har ni en fru, sambo/särbo eller bekant som är intresserad av gemenskapen i en av Bifrosts damloger?
Tag kontakt med damlogens Preses, Skrivare eller er egen loges Skrivare.
Vi vill på alla sätt och vis öka och förbättra samarbetet mellan våra dam- och herrloger i Bifrostorden!
BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 1 mars 2017

påminner om curling. 4 röda
och blå stenar per spelare eller
lag som curlas fram från ena
kanten till andra ändan av spelbordet. Det gäller att komma
så nära bortre kanten som möjligt med de egna stenarna samtidigt som man skall blockera
eller slå bort motståndarens
stenar. Som så många andra
spel uppfanns det i England
under 1500-talet. Det utvecklades vidare i USA och finns i
2 olika varianter. Shuffleboard
på fartygsdäck känt från många
filmer och tv-serier spelas med
kratta (kö) eller i dagens moderna variant American shuffleboard som spelas på ett 7,2 meter
långt bord.
Källa: Biljardpalatset, Stockholm

Preses Maj Skansen hälsade vår gäst BRDs representant
Monica Asp välkommen.
På årsmötet kunde Duranki för andra gången dela ut BDRs
Guldsystertecken.
I år gavs Guldsystertecknet till Birgitta Nordström genom
Monica Asp.
Vid den efterföljande middagen tackade Birgitta Nordström
för det fina Guldsystertecknet.
Utmärkelsen utdelas till systrar som varit aktiv medlem
i damlogen i 50 år samt innehar 5:e Graden, Skönhetens
Grad. Det är en hedersbetygelse för långt medlemskap
och ses som en fortsättning på Veterantecknet.

Damlogen Modgunn
Shuffleboard 5 oktober 2016

Damlogen
Galatea,
genom
Louise Cederholm,
Skrivare
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Durankis Årsmöte
tisdagen den 24 januari 2017

Beskrivning av Shuffleboard
Shuffleboard är kul, spännande och enkelt att lära sig. Spelet är mycket socialt och ytterst beroendeframkallande. Det
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Fokuserande
Shuffleboardspelare
Nöjda vinnare i
Modgunns
Shuffleboardmästerskap

Fotografer:
Monica Sjödahl
och Berit Olsson

Kalendarium
18-19 mars 2017
6 maj 2017		
9-10 september 2017
21-22 oktober 2017

Styrelsemöte, Norrköping
Riksmöte, Västerås
Presesmöte, Norrköping
Styrelsemöte, Karlstad		
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Mästarebyten 2017

Storlogen Gotheim

Ny Mästare Ulf Jaremo
Jag började min bana inom
Bifrostorden 2003. Jag fick
en förfrågan att gå med i
Logen 18 Mjölner i Eslöv.
Det var en arbetskollega
som tyckte att jag skulle
passa som broder i detta
Ordenssällskap. Efter att
ha läst lite om Bifrostorden, så tyckte jag att detta
skulle kunna vara något
som passar mig att vara
med i. Dagen kom och det
var dags att uppleva gradgivning för
grad I, och man hade funderat mycket
på vad som skulle hända denna kväll.
Man kan inte förställa sig upplevelsen
i förväg och jag måste säga att det var
en otroligt trevlig och nervös kväll som
jag fick förmånen att delta i. Jag kom
tidigt med i direktoriet och min roll där
var som Talare och sedan har jag fått
göra inhopp på lite olika befattningar.
Jag har också varit med om att starta
upp en loge i Kristianstad, 33 Danheim
som hade invigning hösten 2011. I logen har jag sedan dess varit aktiv Broder, eftersom jag bor i GärdsKöpinge
lite söder om Kristianstad. Jag har även
i denna loge varit aktiv som Talare.
Jag fick en förfrågan från Mästaren i
33 Danheim i oktober 2016 under en
loge kväll, om jag kunde tänka mig att
var kandidat till Mästare i Storlogen
Gotheim. Jag funderade under kvällen
och strax innan jag skulle gå meddelade jag Mästaren att jag är villig att
kandidera till SLM i Gotheim. Jag kan
säga att jag blev väldigt förvånad när
jag en dag öppnade ett brev från OSM,
där det stod att jag hade utsetts till
Mästare i Storlogen Gotheim. Jag är
väldigt hedrad för att få detta förtroende, och jag ser framtiden an, och skall
göra mitt bästa för att tillsammans med
mitt direktorium och grundlogerna utveckla verksamheten efter bästa förmåga. Jag är 56 år och bor i GärdsKöpinge, ca 1 mil söder om Kristianstad
tillsammans med min sambo Bibbi och
vi har två vuxna barn. Jag arbetar som
projektchef på ett företag som heter
Coromatic. Kontoret ligger i Malmö
och området där jag operativ arbetar
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är Skåne, Blekinge och
Kronoberg, vilket gör
att det blir en hel del
bilkörning. Innan jag
började i det privata näringslivet var jag officer
inom Artilleriet. Jag har
tjänstgjort i olika befattningar på regemente, projektledare på
Artilleriets utvecklings
avdelning, lärare och
olika chef befattningar
på officersskolor under
mina 22 år i försvaret.
Vad beträffar föreningsliv så har jag tidigare varit ordförande i en golfklubb
och även ordförande för golfklubbens
driftbolag under sju år, så jag lite erfarenhet av att arbeta ideellt och i rollen
som ordförande. När det gäller fritidsintresse så är det golf som tar mycket
av min fritid. Jag spelar också en hel
del tennis vilket gör att man håller sig
i relativt god form. Skidor utför och på
längden samt skoteråkning gör jag gärna när vi besöker vår fjällstuga i Tärna
fjällen, ett par gånger per år.
Ulf Jaremo, SLM Gotheim
BIFROST

8 Manheim, Stockholm
Då var man i den här
spalten... igen!

Var inte han Mästare i logen 4 Valhall?
undrar ni säkert, men nu är det logen
8 Manheim. Jo, det är helt riktigt. Ni
kanske då ställer er frågan av vilken
anledning då? Jag var som sagt Mästare i Logen 4 Valhall och avgick efter
fyra år vid rodret, man ska aldrig vara
för länge på en plats och jag var nöjd
med det arbete jag gjort tillsammans
med mitt Direktoriet och alla dess bröder. I början på hösten 2016 ringde
OSM Patrick G Lundeberg och efter
allahanda ämnen om hur vi hade det
och vad man gör så kom då frågan Logen 8 Manheim och därmed Orden behövde hjälp med Mästargärningen. Det
var en för stunden rätt omtumlande fråga, samtidigt som det värmde. Efter en
tids funderande och samtal med broder
Patrick så tackade jag ja till detta erbjudande, och jag måste säga att det kän-

des mycket värmande att få frågan och
dessutom få möjlighet att hjälpa till då
en loge behöver stöd. Dessutom, om
man tittar lite bakåt inom Orden så sällar jag mig till en liten skara som varit
Mästare i två olika grundloger.

Vem är då jag?

Inom Orden innehar jag Grad VI samt
Logernas Belöningstecken, LBT.
Jag arbetar i mitt dagliga värv på Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet som är Sveriges äldsta myndighet
från 1539, instiftad av Gustav Vasa.
Vid sidan om detta driver jag eget företag som mindre bisyssla med konsultverksamhet inom järnväg, spårväg
och arbetsmiljö. Föreningsliv ligger
mig varmt om hjärtat, och verkar bland
annat i styrelsen för den bostadsförening där jag bor. Om nin vill veta lite
mer om mig så kan ni gå tillbaka till
Bifrosttidningen, nr. 1 2012, för ni spar
väl dessa trevliga alster. Vad händer
nu då? Ja, som jag nämnt här ovan så
handlar det om stöd och hjälp för Logen 8 Manheim och förvalta dess organisation. Förändringar då? Nja sådant
ska i vår Orden göras med måtta, och
om det ska göras så måste vi alla ha
Ordens instiftare i våra tankar. För mig
handlar det nu främst om förvaltning
och tradition. Avslutningsvis vill jag
tacka vår OSM, Patrick G Lundeberg
och hans direktorie. Självklart, så också Valhallbröderna för stödet och sist
men inte minst bröderna i Logen 8
Manheim. Även i denna spalt, så som
min förra, så måste jag passa på att hälsa till alla Vanadisbröder i Karlskrona,
då jag har mitt ”andra hem” strax utanför Karlskrona.
Klas Lindström, M 8 Manheim
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17 Grimner, Oskarshamn
Hej Bifrostbröder!

Nu har jag påbörjat en ny vandring
längs
Bifrostvägen. Det känns
verkligen hedrande,
stimulerande och samtidigt
ansvarsfullt,
att
jag nu är Logen
17 Grimners nya
Mästare. Vem är
jag då? Jag heter
Johan Brundin och
är inne på mitt 46:e år. Tillsammans
med min familj bor jag i Oskarshamn.
Min entré till Bifrostorden och Logen
17 Grimner började i februari 2004.
Jag minns att det var nervöst när jag
förberedde mig hemma och samtidigt
funderade jag på vad som väntade mig
denna kväll. Väl framme vid logehuset mötte min fadder, Gustaf Sandéen,
upp och då kändes det lite tryggare.
När kvällen väl var till enda och jag
låg hemma i min säng så kände jag
att detta verkligen var något som jag
kommer trivas med och så känns det
fortfarande. Redan 2006 ställde dåvarande M Bo Löfgren, frågan till mig
om jag ville vara Skrivare åt honom
och det tyckte jag kändes spännande,
jag tackade ja. Uppdraget som skrivare var roligt men samtidigt var det ett
relativt omfattande ämbete som upptog
mycket tid, men samtidigt fick jag en
bra inblick i Grimners verksamhet.
Skrivare var jag fram till 2009, då jag
fick frågan om att bli FSM och den utmaningen antog jag givetvis. FSM var
jag fram till 2013, då jag tog ett ”steg
tillbaka” och blev ASM istället.
2015 blev jag återigen FSM och den
rollen har jag haft fram till det jag blev
Mästare.
2013 genomförde Logen Grimner
ett Riksting som jag hade fått förtroendet att vara projektledare för. Det
var mycket tid som gick åt för att ”ro
det i hamn” och tillsammans med inblandade bröder och systrar kunde vi
summera när helgen var slut att det
blev ett lyckat Riksting. Som Mästare i Grimner känner jag ansvaret över
att Grimner stadigt ska utvecklas, men
också ansvaret över att förvalta den positiva atmosfären som vi har i Grimner.

Våra logekvällar är mycket välbesökta
och det hoppas jag naturligtvis att de
kommer fortsätta att vara. Mina mål
som jag har satt upp som Mästare för
Grimner är bl.a. att Grimner ska öka i
medlemsantalet. Att vi kan göra vårt
logehus lite mera handikappsvänligt
och att vår populära seniorklubb, med
broder Roy H Nilsson i spetsen, fortsätter att aktivera våra daglediga bröder och systrar. Nu vet ni lite om mig
och jag vill även passa på att bjuda in
er bröder ute i våra Bifrostloger till vårt
fina logehus i Oskarshamn och till våra
gradgivningar.
Broderlig Hälsning
Johan Brundin, M Logen 17 Grimner
BIFROST

23 Forsete, Malmö

Mats Ahrling heter jag. Jag är en Nyköpingsbo som flyttade till Malmö
i början av 80 talet. Fick min Grad I
2009 hos 23 Forsete i Malmö. Jag
blev snabbt engagerad och tjänstgör
just nu som skattmästare och i antagningsnämnden. Har även hoppat in och
tjänstgjort på olika poster under våra
gradgivningar. Min målsättning med
uppdraget är att föra vidare den fina
anda som tidigare Mästare har skapat i
vår loge. Givetvis ska vi försöka växa,
men även att öka besöksfrekvensen
finns med som en del i min målsättning.
Tycker det är viktigt att vi Bröder träffas mer mellan gradgivningarna. Jag
åker ofta och besöker andra loger. Ser
detta som en viktig del för att utveckla
vår egen loge. När jag flyttade till Malmö var jag nyutbildad mentalskötare.
Bytte bana några år senare och har bl.a.
arbetat 15 år på Ericsson i Lund som
Site Support Manager. Sedan har det
blivit en del konsultuppdrag som inköpare. Är just nu adm chef på ett företag
inom el konsultbranschen. Är ett Liver-
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pool-fan, som gillar att spela golf och
grilla året runt. Har tillsammans med
Anki två söner och en dotter som nu
har lämnat hemmet. Två barnbarn har
det även blivit. Sedan har vi Maiya en
Lapsk Vallhund som ger oss ständiga
utmaningar. Senaste tillskottet i familjen är katten Sture. Jag ser verkligen
fram emot uppdraget som ny Mästare
i Logen 23 Forsete.
Mats Ahrling, M 23 Forsete
BIFROST

24 Gungner, Borås

Hej mitt namn
är Anders Svenningsson och jag
kommer
ifrån
Borås. Jag är gift
med Malin och
vi har två utflugna barn tillsammans. Jag jobbar
på Ericsson med
att implementera Ericssons
processer
och
affärssystem globalt inom distribution
och lagerverksamheten.
Resor, träna, att umgås med familj och
vänner samt matlagning är mina stora
intressen. Jag upptogs i Bifrostorden,
Logen 24 Gungner, november 2004
och innehar idag Grad VII. Ganska
tidigt insåg jag att Bifrostorden och
brödraträffarna blev en viktig del i mitt
liv. Min första uppgift var att hjälpa
munskänken med att stå i baren och på
så sätt lärde jag känna bröderna. Jag
har även haft tjänsten som I, IL, ASM
och de senaste fyra åren som FSM.
Det jag kommer att fokusera på är att
fortsätta jobba med de mål som logen
satt för logens medlemstillväxt. Nya
medlemmar berikar logearbetet på̊ olika satt och samtidigt tryggas framtiden
för Bifrostorden, men vi får inte glömma av våra mindre aktiva medlemmar,
jag tillsammans med mitt direktorie
måste jobba för att logen inte ska tappa bröder. Jag kommer att förvalta det
förtroendet jag fått och på̊ bästa sätt
utifrån vid varje tillfälle givna förutsättningar skapa en verksamhet som
alla Gungnerbröder i det stora hela kan
ställa upp på̊ och vilja vara en del av.
Anders Svenningsson, M 24 Gungner
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25 Alvheim, Eskilstuna

27 Odinsal, Uppsala

Jag
heter
Nils-Eric Carlevad och är
född och uppvuxen
strax
söder om Kalmar. 1984 flyttade jag med
fru och son till
Eskilstuna och
fem år senare
fick jag Grad I
inom Bifrostorden. Det var
första gången
som den då nya Logen 25 Alvheim gav
en grad på hemmaplan och med eget
direktorium.

Mitt namn är
Thomas
Andersson, är 40 år
gammal bor strax
utanför Uppsala
tillsammans med
fästmö och två
katter. Jag arbetar som IT-konsult, och har
verkat inom det
området på olika
företag och organisationer i snart 20 år. På fritiden gillar jag att laga och äta mat, gärna ackompanjerad med god dryck. Jag gillar
också att fixa i trädgården och försöka
få diverse växter att överleva. Förutom
det är jag en hängiven skateboardåkare och jag gillar verkligen kontrasten i
att snöra av sig skateboardskorna och
istället dra på sig fracken för att åka på
logekväll.

Idag har jag Grad IX och veterantecknet fick jag på rikstinget 2014 i Karlskrona. I Alvheim har jag huvudsakligen tjänstgjort som IL och T. År 2012
tog SLM Anders Randelius in mig som
ASM i Storlogen Tirfing, en befattning
som jag sedan fick fortsätta med under
den nye SLM, Tomas Lindkvist. Hösten 2016 fick jag glädjen att tjänstgöra
som M i Tirfing och hänga nionde gradens band på SLM Tomas Lindkvist
och därmed göra honom myndig som
SLM. Jag är Logen Alvheims sjätte
Mästare och jag har tjänstgjort under
alla de fem tidigare Mästarna.
Jag hoppas att det jag lärt mig av mina
föregångare och den uppbackning jag
lovats av Ex-Mästarna, samt ett mycket kompetent direktorium, gör att jag
kommer att lyckas med min uppgift.
Antalet bröder i vår loge har minskat
under ett antal år och därför måste målsättningen vara en ökning av brödraskaran. Här hoppas jag på bra hjälp av
ett antal yngre bröder.
Min utbildning är hortonom på lantbruksuniversitetet och jag har sysslat
med produktion av trädgårdsväxter. Då
är det ganska naturligt att min pensionärstid fylls med botaniska vandringar
i naturen.
Speciellt fascinerande är Stora Alvaret på Öland där jag tillbringar några
veckor varje år.
Nils-Eric Carlevad, M 25 Alvheim
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Någon gång på våren 2006 började
min fadder, och tillika SLM i Tirfing
Tomas Lindkvist, att prata om att han
ville att jag skulle gå med i nåt så obegripligt som en ”loge”. Liksom säkert
många andra var jag först väldigt tveksam, eller rättare sagt – jag förstod inte
alls poängen med det hela och ville väl
helst att han skulle sluta tjata. Trägen
vinner, och i det här fallet mjuknade
jag när han lade fram det med formuleringen att jag skulle gå in i det hela
med öppna ögon, och testa något nytt.
Uppenbarligen fungerade det och den
29 augusti 2006 recipierade jag i Grad
I i Uppsala.
Jag hamnade ganska snabbt i direktoriet och har sen dess haft titlarna VB
och S, men framför allt har jag tjänstgjort som IL under de senaste åren.
Det inte utan en viss nervositet jag ser
fram emot att bli ny Mästare i Logen
27 Odinsal, men framför allt känner
jag ödmjukhet, stolthet och koncentrerad spänning inför arbetet med att leda
logen och dess verksamhet.
De utmaningar jag och Odinsal ställs
inför framgent är säkert inte unika
jämfört med andra loger i Sverige.
Vi är en välmående loge, men arbetet
för att bibehålla och öka kvaliteten på
verksamheten måste alltjämt fortsätta.
Rekryteringen måste fortgå, allas vår

framtid på lång sikt, ligger i de bröder
som ännu inte är bröder. Min förhoppning är att fler bröder ska engagera sig i verksamheten och att det i
sin tur ska ge att arbetet inte är så
betungande för en enskild broder.
En annan sak jag känner starkt
för inom ordenslivet är att besöka
andra loger. Det är ett tillskott av
energi i en logekväll när man får
besök, och att besöka andra loger
är alltid trevligt och inspirerande.
Jag vill verka för att Odinsal fortsätter att vara aktiva i att besöka
olika loger i Bifrost, och utmanar
alla andra loger att besöka oss!
Tomas Andersson, M 27 Odinsdal
BIFROST

29 Rosheim, Norrtälje
Mitt namn är
Håkan
Holgersson
och
jag är född
och uppvuxen
i Norrtälje och
här bor jag fortfarande kvar.
Jag är med
andra ord en
(snål och grinig) Rospigg.
Min bana inom
Bifrostorden
började år 2010
och jag har i
januari 2017 mottagit Grad V. Under
åren har jag bland annat suttit med i
valkollegiet, antagningsnämnden samt
kultur- och framtidskommittén. De två
senaste åren har jag även haft befattningen FSM och varit Logens utvecklare.

I mitt yrkesliv har jag haft förmånen
att träffa många olika människor då jag
bland annat har arbetat som musiklärare, inom transportbranschen både
som chaufför och transportledare samt
inom säkerhetsbranschen både som anställd och egen företagare.
På min fritid ägnar jag mig gärna åt att
fördjupa mig i mitt musikintresse. Jag
är allätare på området och musicerar
gärna själv, men går även ut och dansar
med goda vänner ibland. Emellanåt tar
jag också gärna en tur med motorcy-
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kel i vårt vackra Roslagen. Ett nytt och
spännande verksamhetsår har nyligen
börjat och för mitt kommande arbete
i Logen 29 Rosheim kommer jag att
ha ett Tema, ”Brödernas gagn och välfärd”. Vår loge ska vara en öppen och
inbjudande mötesplats för oss bröder.
Jag tror att om bröderna mår bra och
trivs i logen så mår logen bra och nya
bröder hittar hit, vilket även kommer
Orden till gagn. Detta är dock inget enmansarbete. Alla måste hjälpas åt. Ju
fler händer desto lättare blir bördan!
Jag är tacksam för det förtroende jag
har fått att som Mästare leda Logen 29
Rosheim och ser fram emot vårt gemensamma arbete för Logens utveckling.
Håkan Holgersson, M 29 Rosheim
BIFROST

31 Rimfaxe, Helsingborg
Jag heter Bo Andersen och är 49 år
gammal. Sambo med Anneli och bosatt i Lund sedan några år. Jag har två
egna utflugna barn samt tre bonusbarn
varav ett provar sina vingar under sina
studier på högskolan.
Arbetar som Coordinator/teamleader
på Höganäs AB i Höganäs sedan 27 år
tillbaka, ett stimulerande och utvecklande arbete. På fritiden sysslar jag
mest med jakt och fiske med fokus på
jakten och hunden. Stunderna i skog
och mark med vänner är inte bara en
social bit men ger en också tid till reflektioner av vardagen.

Brinner även för att hjälpa personer
med olika sorters handikapp och är
för närvarande kontaktperson/Ledsagare åt några killar. Ett uppdrag som
är väldigt stimulerande. År 2010 blev
jag tillfrågad av min fadder Johnny Archenholtz om jag kunde tänka mig att
gå med i Bifrostorden och 2011 blev
jag upptagen i Grad I. År 2013 tjänstgjorde jag som D och åren 2014–2016
som FSM och logeutvecklare. Är numera stolt innehavare av Grad V.
Nu år 2017 har jag fått äran att axla
manteln och ta över efter Gordon
Hygreus som Mästare i Logen 31 Rimfaxe, ett uppdrag som jag med spänning ser fram emot. Många utmaningar
står vid dörren men jag är övertygad
om att med mitt direktorie som har ett
lugn, en stor mängd kunskap och ett

brinnande engagemang så skall vi lyckas. Stort fokus
kommer ligga på rekrytering av nya bröder, som ju
är grunden för vår loge och orden. Men även att ge
dem en behaglig tid i början av Bifrostresan. Andra
fokusområden är, brödrarvård i alla avseenden, Samarbete med vår damloge Gersimi och alla andra loger
i Bifrost Sverige.
Med dessa ord och en förhoppning om att ses säger
jag,
”Allt vi gör och allt vi inte gör spelar roll för Bifrostorden”
Bo Andersen, M 31 Rimfaxe

Aktiviteter utanför våra
logemöten

4 Valhall, Stockholm
Besök på Stockholms Observatorium,
Saltsjöbaden
Några av deltagarna

17 januari 2017 klockan
18.00 genomförde Valhalls
kulturkommitté
sitt
arbete med aptithöjande
verksamheter i Ordens
tjänst.
Saltsjöbadens
observatorium var vårt
intressanta besöksmål den här gången. Observatoriebacken 1 i Saltsjöbaden. År
1993 förklarades anläggningen, som byggnadsminnesmärke och ingår inte längre
i vetenskapsakademins fögderi utan utgör numera en del av Kunskapsskolan i
Saltsjöbaden. Det var uppenbart att det här upplägget upplevdes som mycket
intressant, och om man kan mäta intresset bland Bifrostfolket på hur många frågor
som ställdes till vår guide Anders Vesterberg så var spannet väldigt brett. Det
innefattade existentiella frågor, förutsättningar för liv och på hur långt avstånd,
tidsaspekter, relativa avstånd från jorden, svarta hål och mycket åldrande stjärnor
som avslutar sina liv med en dramatisk gigantisk superexplosion. På grund av
ljusets hastighet och det ofattbara avståndet, kan vi människor inte registrera
företeelsen förrän efter en mannaålder eller längre. Är det månne så att Bifrostfolk
har ett specialintresse för rymdfrågor?
Tyvärr var det inget bra väder för den här aktiviteten och med snö på taket är
det omöjligt att öppna kupolen, då det innebär risk för nedfallande ismassor från
taket. Att det därtill var i stort sett helmulet bidrog till att vi fick ta del av hur
galaxerna är placerade på stjärnhimlen via utmärkta bilder. Huvudbyggnaden i
mörkt tegel invigdes den 5 juni 1931 med närvaro av en rad kungligheter och
arkitekten för det då mycket moderna vetenskapscentret var Axel Anderberg,
som skapade flera andra publika byggnader under sin karriär. Ett observatorium
är inte bara en optisk vetenskapsinstitution, det är likafullt en mekanisk och
matematisk disciplin och inte minst unga kvinnliga studenter har intresserat sig
för astronomin inom det naturvetenskapliga programmet. Kallt var det i själva
kupolen men intressant och huset som byggdes på 1930-talet hade en del lite
överraskande moderna detaljer.
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Forts. från sid 37

Det mäktiga teleskopet

Teleskopet var gigantiskt, astronomen
måste kliva upp på en stege för att
hamna i ögonhöjd med okularet.
Tro det eller ej, men Saltsjöbadens
observatorium är det största i landet
men det är diametern på tuben som
bestämmer det rekordet. Allting har
ju i moderna teleskop blivit mycket
mindre på grund av digitaliseringen.
Att digitaliseringen är en revolution
för radio- och ljusastronomi är absolut
ingen överdrift. För att få bredd i
visningen på moderna observatorium
kopplar man vanligtvis ihop ett antal
separata enheter och dessa behöver
inte ens finnas i samma land. För att
kompensera för höjden på instrumentet
kunde man också hissa upp hela det
runda golvet i observatoriesalen så att
observationerna kunde utföras utan
risk för livet. Maskineriet för golvlyft
var emellertid inte så potent att alla
kunde befinna sig på golvet samtidigt,
utan några av besökarna tvingades att
avvakta utefter trapporna.
Avslutningen genomfördes i det
fantastiska, runda, vetenskapliga biblioteket med jakaranda inredning.
Beslutet om att ersätta det äldre
observatoriet i Observatorielunden
i Stockholms innerstad hade sitt
ursprung i astronomen Nils Nordmark som bl.a. påpekade att luften
och ljusförhållandena i Stockholms
innerstad inte lämpade sig för
verksamheten. På grund av den
rådande luftföroreningsgraden, som
var beroende av bl.a. omfattande
koleldning.
Det nya institutet placerades sydost
om Stockholm av metereologiska
och hydrologiska orsaker. Söder
om staden, men ändå nära var den
38

optimala
placeringen
för att undvika störande
ljus från den närbelägna
storstadens ljusaura.
Vi var nöjda med vår
intressanta promenad i
världsrymden och logens Mästare Bengt
Hellström tackade som
vanligt vår vetenskaplige
guide Anders Vesterberg
med
vårt
inramade
”Valhallogram.”
Ni kan förvänta er flera
lika intressanta projekt
under innevarande år. Det är bara att
acceptera utbudet.
Kulturkommittén Valhall
gm. Göran Kimell

BIFROST

10 Withala, Vetlanda
Företagsbesök torsdagen
1 december 2016

Varje torsdag förmiddag träffas några
daglediga för att ta en stärkande
promenad och gemensam ficka i vår
Logelokal Hargen i Vetlanda. Då och
då bryts mönstret av ett föredrag, kåseri
eller företagsbesök. Torsdagen den 1
december 2016 (efter promenaden)
träffades tio Bröder på företaget VPP
System AB i Vetlanda.
Ägaren till företaget, vår Logebroder
Arne Carlsson hade bjudit in oss för
att visa oss företaget och bjuda på fika.
Detta var i grevens tid, eftersom Arne
sålt sitt förtag och tänker gå i pension
vid kommande årsskifte.
Som så många andra företag i
Vetlanda, handlar VPP System AB
om Aluminium och om utpräglad
småföretagaranda. Man talar om
Gnosjöanda, men den finns definitivt
även i Vetlanda. Efter intagande av
kaffe och fralla, berättade Broder
Arne om företaget och dess historia.
Arne köpte företaget år 2003 och man
tillverkar glaspartier i aluminiumramar
till fönster, balkonger och uterum.
Under de år som Arne drivit företaget
har det utvecklats till att vara ett av de
större inom denna bransch i Sverige.
Arne lämnade även över ordet till en
av de som skall driva företaget vidare,
efter Arnes pensionering, så att han fick
berätta om deras framtidsplaner. Jag

In Memoriam BDR:s Hedersordförande Majken Thambert
Majken Thambert, en kär Åsa-Idun
syster och BifrostDamernasRiksorganisations Hedersordförande har den
21 september 2016 lämnat oss, 95 år
gammal. Majken blev intagen i Damlogen Åsa-Idun 1952. Hon var logens
värdinna i 8 år, vice Preses i 3 år och
Preses 1977–1993. Majken innehade
5:e Graden, Skönhetens grad, samt
alla utmärkelser, Förtjänsttecken, Veterantecken samt Guldsystertecken efter mer än 50 år i logen. Majken var,
tillsammans med Ulla Westerman initiativtagare och grundare av BifrostDamernasRiksorganisation, BDR. Majken och Ulla hade mycket hjälp och
stöd av dåvarande OSM Hans Larsson vid bildandet av BDR. Majken var
BDRs första Preses 1987–1998 och
innehade BDRs Förtjänsttecken samt
var BDRs Hedersordförande sedan
1998.

dens herrloger eller en släkting/väninna i
någon damloge. Man behövde alltså inte
längre vara gift med en bifrostbroder för
att få tillhöra en damloge.
Jag träffade Majken på mitt första logemöte 1974. En underbar och speciell person. Vi kom att sitta mitt emot varandra
vid middagen och ”tycke” uppstod. Vi
som kände Majken vet att hon alltid hade
tusen järn i elden. Hon var van att hysa
och framlägga stora och betydelsefulla
planer så hon beslutade att vi skulle bilda
en Riksorganisation för att hålla samman
landets loger. Hon var kvinnan som samlade systrar ”Majkens lakejer” som skulle
omsätta hennes intentioner i praktisk utformning. En kvinnlig ledare till vilken vi
alla hyste stor respekt och tillit. Jag och
Gun Olsson, ett par av ”Lakejerna”, har

Hon var gift med den sedan några år
bortgångne Manheimsbrodern Åke
Thambert som ofta underhöll med sin
skönsång på både dam- och herr logekvällar. Under den tid som Majken
var hemmafru med tre barn och samtidigt hjälpte sin man att bygga upp affärskedjan Indiska Magasinet var hon
mycket aktiv i damlogen Åsa-Idun. När
Åke blev allvarligt skadad vid en rallytävling och miste synen på ena ögat fick
Majken driva Indiska Magasinet själv.
Damlogen Åsa-Idun instiftades den 27
november 1952 på restaurang Ambassadeur med dåvarande OSM Hjalmar
Malmström närvarande. Han överlämnade en medlems- och gästbok samt
en klubba från landskapslogen Svitiod.
Alla de närvarande 60 damerna hade
män som var bifrostbröder. När logen
närmades sig 25 år hade medlemsantalet sjunkit drastiskt, så Majken Thambert och Ulla Westerman gjorde en storsatsning och värvade nya systrar. Vid
intagningen 1975 var vi 38 nya systrar som mottog Gemenskapens Grad.
Medlemsantalet steg och vid mitten av
1980-talet var medlemsantalet 165 st.
Ca 80 deltog vid varje logemöte. Tack
Majken, utan dig hade Åsa-Idun kanske inte funnits. Majken tyckte att vi
skulle vara lite moderna, ”alla gifter sig
inte nu för tiden” och införde begreppet ”bifrostanknytning”. Det innebar att
man har sin make/sambo, eller annan
familjemedlem, i någon av Bifrostor-

haft förmånen att bila med och arbeta nära
Majken ”flänga runt i landet” med början
på 1980 talet och framåt. Det var under
den tiden vi omvandlade damklubbarna
till loger med Åsa-Idun som ”moderloge”
och då BDR bildades. Majken byggde,
med hjälp av sina ”lakejer”, upp en hel
organisation från grunden med stadgar, ritus, ekonomi och alla papper som fordras
för att driva en rikstäckande organisation.
BDR/Riksorganisationen bildades 9 maj
1987 vid Riksmötet i Göteborg. BDR ska
verka för att samma stadgar, inträdeskrav,
verksamhet och ritus gäller lika för alla
damloger. Dåvarande OSM Hans Larsson
överlämnade en Presesklubba i form av ett
äpple, Iduns föryngringssymbol.

Majken ”Indisk afton”. Vi visade film
om Indiska och jag knöt sari. Vid herrlogernas jubileer/instiftande bjöds damer upp på en första träff på Majkens
hotellrum för information om logeverksamhet. Det lyckades flera gånger. Majken tog många strider med bifrostbröder! Allt ifrån att damer inte ska bilda
ordenssällskap/loger till att systrarna
inte fick läsa Bifrost-Tidningen. Nu
kan vi faktiskt prenumerera, och skriva
i tidningen.
Det fick inte förekomma att logens
Mästare och damlogens Preses tillhörde
samma familj. Majken gick segrande ur
varje strid. Majken, en älskad Preses,
skulle fylla 70 år vad skulle vi uppvakta med? Då kom Margareta Assis och
hennes make Fritz Lannermo med förslaget att starta en fond. Jag ringde runt
till alla logerna och framlade förslaget.
Alla logerna gick med glädje samman
och satsade en grundplåt till Majken
Thamberts Fond. Ändamålet med fonden fick Majken själv utforma.
Att resa med Majken har varit en upplevelse det kan Gun O och jag intyga.
Jag tror att allt har hänt oss. Inga gradband, saknade logemärken, läste fel
verser. Det är flera som kan intyga att
man aldrig visste vad som kunde hända.
Vi har åkt många mil i bil tillsammans.
Majken som bilkårist skulle alltid köra
själv, vi kunde aldrig turas om även om
vi körde Stockholm- Malmö. Majken
hade alltid gjort äggsmörgåsar och kaffe och det spelade ingen roll hur långt
vi skulle. Var det till Södertälje. ”Då
får vi stanna i Älvsjö”. När det närmade sig jul, då skulle det skäras granris.
Det var bara att pulsa ut i skogen vid
vägkanten och vi måste stanna vid alla
loppmarknader. Man spånar och skapar
så bra när man åker bil. Man kommer
på namn på grader, värderingar, ritus.
Vi har delat hotellrum i alla prisklasser.
Allt från egna badrockar till att nyckeln
hängde på en spik. Majkens kommentar. ”I kväll får vi stanna på rummet
det är så dyrt att bo här”. Majken hade
alltid en replik när vi gav oss iväg från
hotellrummet till gradgivningen, för då
var vi lite spända på hur det skulle gå.
”Å vad skönt det ska bli när vi kommer
tillbaka på hotellrummet”.

Hur gick det till när vi inspirerade damerna att bilda loger? I flera städer ordnade

Vi är många som minns alla stekta ägg
på nattkröken hemma hos Majken, på
båten på Djurgården och på Tynningö
där vi hade många styrelsemöten både
för Åsa-Idun och BDR. Majken var så
mån om alla. Hon var gästvänlig och
tyckte inte att någonting var besvärligt.
Efter att ha ansökt i många år fick BDR,
den 6 juni 1999, motta en svensk fana
ur konung Carl XVI hand. Majken, Gun
O och jag tågade upp till Skansen och
neg för kungen. Det stora erkännandet
fick vi när dåvarande OSM Hans Larsson ringde Majken och sa ”Tänk att det
ska vara damerna som gör sådan reklam
för Bifrostorden på bästa sändningstid”.
Att hålla Bifrostdamernas värderingar
högt är viktigt och det fick vi lära oss
då Majken styrde oss ibland med ”järnhand” och pondus, ibland med smidighet och diplomati. Majken var ett föredöme som chef. Hon stöttade men hade
också höga krav på vårt arbete, och det
blev bra. Vi är många som minns Majkens historier, visor och snabba kommentarer. När jag, som var kvällstrött,
efter en hel dags förhandlingar ville
sova (klockan 3 på natten) sa hon ”Har
du börjat gumma till dig” eller ”har du
ladugården i morgon bitti”. Vi minns
också Majken för det obligatoriska fotot
”ormgropen” på vårt hotellrum. Vi har
haft så mycket roligt tillsammans.
För mig blev Majken både en kär väninna och en andra mamma. Vi hade
många långa samtal om olika spörsmål, både det som rörde logelivet och
det som var mera privat. Majkens råd
var alltid präglade av omtanke. Jag
hälsade på Majken nästan varje gång
jag besökte Stockholm. Det var tydligt att Majken tappade livslusten när
Åke dog och hon själv fick en stroke
som betydde att hon inte längre kunde ”slänga sig i bilen och flänga runt
i landet”.
Saknaden är stor efter Dig Majken.
Du var en intressant och helt underbar
person. Alla logesystrar har fina och
oförglömliga minnen av Dig både som
syster och medmänniska. Tack Majken för alla år vi kamperat ihop. Tack
vare dig finns BDR med dess damloger.
Tack för dina sexton år som Åsa-Iduns
Preses och elva år som BDRs Preses.
Gunilla Starck Hansen,
Åsa-Idun syster och Ex.BDR Preses
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måste säga att det är ett gediget företag med en god framtid.
Tack Broder Arne för din gästfrihet och framför allt,
välkommen i de dagledigas gäng och våra Brödrapromenader.
Tack också till Ingemar Dalsjö som lägger ner mycket arbete
med att ordna dessa aktiviteter. Vi borde vara fler som ställer
upp.
Referent & Fotograf Lasse Furuskog

lite innan gradgivningen började. Efter gradgivningen var
det brödramåltid där julbordet var serverat. Förutom det
traditionella på ett svenskt julbord så fanns ett par finska
rätter leverlåda och kålrotslåda. Då kvällen riskerade
att bli mycket senare än vanligt hölls talen så korta som
möjligt och i ganska snabb följd. När vi ätit delades
stipendiet ut av ExSLM Per Dyberg och M Assar Åberg till
Hjalmar Wittzell han får ett stipendie på 10 000 kr ur Fred
Norinder Stiftelsen för att kunna fortsätta sin förkovran
i pianomusikens värld. När kaffet serverats bjöds det på
en minikonsert av Hjalmar både egen skrivet och andras
att det var uppskattat kunde man förstå av applåderna.
Slutligen önskade vi varandra trevliga helger och på
återseende nästa år.

att ställa upp. Ett 25-tal bröder och systrar hade anmält sig
till detta evenemang, och mottogs utanför kommunhusets
entré, där Peter Wretlund hälsade alla välkomna innan han
lotsade in oss i den kommunala högborgen och vidare in i
den konferenssal där vanligtvis kommunstyrelsen har sina
sammanträden. Här hade sedan Peter en nästan timslång
föredragning om den kommunala verksamheten. Det
handlade både om den politiska fördelningen i kommunen,
vad som är på gång när det gäller bostadsbyggande,
infrastruktur, handel, den industriella verksamheten i
kommunen och den pågående hamnsaneringen. Framtida
event, kommunsammanslagningar och ombildande till
storregioner diskuterades också där deltagarna, fick
möjlighet att ställa frågor till kommunalrådet.

Referent Mikael Bergh. Fotograf Kurt Tjärnström

Efter avslutad föredragning bjöds vi på en liten rundtur i den
del av huset som nyttjas av de folkvalda politikerna, innan
rundvandringen avslutades i kommunhusets personalmatsal
där det bjöds på kaffe och kaka. Bifrostseniorernas ordf. Roy
H Nilsson tog där tillfället i akt med att framföra ett stort tack
till dagens värd broder Peter Wretlund samtidigt som han
överlämnade en liten gåva som ett bevis på uppskattningen
från oss som deltagit i denna trevliga eftermiddag.

BIFROST

14 Solheim, Karlstad
Årsmöte 20 januari 2017
Efter att vi utökat vårt koncept under årsmötet med både mat
och bowling har vårt deltagande stigit år från år. Denna gång
blev det inte så utan vi låg på samma nivå som de två senaste
Från vänster. Arne Carlsson, Kent Hjalmarsson, Ingemar
åren. Det måste vi ändra på till nästa år! Ämnena som togs
Dalsjö, Lars-Bertil Bernholtz, Tommy Oskarsson, Berntopp var också ungefär dom samma med ett undantag –
Inge Berntsson, Peter Ekendahl, Anders Järnland och
Torbjörn Jonasson. Saknas på bilden gör fotografen Lasse Rikstinget! Att det ligger bara 15 månader fram framgick
klart. Vår rikstingsgeneral Lars Lindberg berättade vad
Furuskog
som var klart och vad han väntade sig av oss. Då många av
BIFROST
bröderna inte deltagit i något ting tidigare var förhoppningen
att så många som möjligt skulle följa med till Västerås i år.
13 Torkild, Södertälje
Vad som också var sig likt var vinnaren i bowling. Som
vanligt vann vår munskänk Tomas Börjeson. Denna gång
Julfest med stipendieutdelning ur
var han dock hårt uppvaktad av en riktig outsider, Janne
Fred Norinders Stiftelse
Walldén! Nu är då Logen 14 Solheim beredd att gå in i år
Till vänster M
2017 med både arbete och
Assar Åberg,
sällskaplig samvaro! Vi
Stipendiaten
ses väl?!
Hjalmar Wittzell,
Referent
ExSLM Per
Rolf Johansson.
Dyberg
Fotograf Lars Lindberg
		
Logen 13
Thomas Börjeson har
Torkild valde att
siktet inställt
avsluta året med
på en ny strike
en kombination
av gradgivning,
julbord och
BIFROST
utdelning av
ett stipendium.
17 Grimner, Oskarshamn
Dagen började
kl 09.00 med
Studiebesök med Bifrostseniorerna i
uppsättning
Oskarshamns kommunhus 22 november
av logelokalen för Grad V sen var det bara att börja med
Årets sista aktivitet med Bifrostseniorerna i Oskarshamn
förberedelserna med all mat som hör julbordet till. Vid
var inbokad till tisdagen den 22 november, och upplägget
kl 15.00 fick vi några timmar ledigt för att gå hem och
var ett studiebesök i Oskarshamns Kommunhus. Till vår
förbereda oss själva för kvällen, men kl 17.00 var det åter
guide och ciceron hade Oskarshamns kommunalråd och
träff i köket för att förbereda det sista inför kvällen. Runt
tillika Bifrostbroder Peter Wretlund vänligen tagit sig tid till
kl 18.00 började bröderna anlända för att hinna umgås
40
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Jan-Eric Carlsson
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17 Grimner, Oskarshamn
Årsmöte den 24 januari 2017

Logen 17 Grimner har den 24 januari 2017 hållit sitt
stadgeenliga årsmöte i närvaro av 45 bröder. Logens för
kvällen tjänstgörande M Johan Brundin öppnade mötet och
hälsade alla välkomna. Till att leda mötet valdes undertecknad
referent. Förvaltningsberättelserna för logen, Grimnerhuset
och Bifrostseniorerna godkändes enhälligt av årsmötet,
liksom resultat och balansräkningen, revisionsberättelsen
och frågan om ansvarsfrihet för direktoriet. De förslag till val
som enligt Ordens konstitution § 33 skall väljas på årsmötet
och som logens valkollegium arbetat fram, valdes också
enhälligt av årsmötet. Direktoriets förslag till oförändrad
medlemsavgift för år 2017 mottogs också utan protester och
klubbades enhälligt av årsmötet. Kvällens tjänstgörande M
fick sedan redogöra för uppfyllanden av de mål som logens
ordinarie M Ken Stenman hade satt upp för verksamhetsåret
2016, och där flertalet av dessa mål hade uppfyllts sånär
som på logens medlemsantal som tyvärr minskat under det
gångna året med sex bröder.
Efter Johans redogörelse över det gångna verksamhetsåret så
uppstod en positiv diskussion om vad som kunde göras för
att bryta den negativa medlemsutvecklingen, och ett antal
förslag framfördes från bröderna om lämpliga åtgärder för
att vända trenden. Eftersom Johan också antagit utmaningen
att tillträda som ny M vid installationslogen i februari, så
föll det även på hans lott att redogöra för de mål som han
ville sätta upp för logens verksamhet under året 2017. Av
de mål som han där redogjorde för, så tryckte han speciellt
på två saker. Det ena var att inte enbart nöja sig med att
BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 1 mars 2017

försöka bibehålla logens nuvarande medlemsantal utan att
öka det, och det andra var att flera handikappanpassade
åtgärder skall utföras i Grimnerhuset, åtgärder som också
avsatts pengar för under ett antal år. Ett annat förslag som
framkom vid ordet fritt var önskemål om möjligheten att
installera hörslinga i kapitelsalen då det finns många bröder
som lider av hörselnedsättning och är i behov av ett sådant
hjälpmedel för att överhuvudtaget kunna följa och ta del av
ritusen under logekvällen. Något för logens blivande M
och fastighetskommittén att titta vidare på. Efter avslutade
årsmötesförhandlingar bjöds traditionsenligt de deltagande
bröderna på kaffe och semla.
Referent Jan-Eric Carlsson
BIFROST

25 Alvheim, Järfälla
Klubbafton torsdagen den 26 januari 2017
Publiken sitter med andan i halsen, motorerna överröstar
allt ljud, fyra åkare fokuserade, startbandet lyfts, publiken
vrålar, 0–100 på 2,2 sekunder, första kurvan är farten uppe
i 120 km/t, fyra varv att avverka ja så var vår gästföreläsare
Magnus ”Zorro” Zetterströms arbetssituation som
professionell speedwayförare.
I 20 år var det hans levebröd. Hans arbetsvecka innehöll
resor och tävlingar i Sverige, Danmark, England och Polen
på vardagarna sen var det GP tävlingar på helgen som kunde
vara i andra länder utöver de som är uppräknade. Som mest
hade han kört inför en publik på 65 000. På sitt skade CV
har han en bruten rygg, brutna tummar, hjärnskakningar och
andra diverse småskador. Ett väldigt intressant föredrag som
framfördes av en ödmjuk kille.
För övrigt så uppvaktades broder Anders Bergström med
anledning av sin 75 årsdag.
Referent Conny Halvardsson
BIFROST

4 Valhall, Stockholm
Nyårskonserten i Berwaldhallen
31 december 2016
Med ett antal kulturintresserade som gladdes och njöt av det
väl genomtänkta programmet. Jag vill inte påstå att det inte
förekommer stycken som framförts tidigare, men det finns
en mycket stor musikskatt, att välja emellan. Dessutom
brukar Sv. Straussällskapet inflika någon kompositör som
stod Straussfamiljen nära eller skapade musik i samma anda.
Denna gång var det inlånade kapitalet ganska begränsat
och bestod av ett verk skapat av Friedrich Fahrbach.
Han komponerade toner i Straussanda likaväl som han
också satt i Straussensembler. Johann d.ä. och hans söner
producerade tillsammans 1 500 fristående kompositioner,
femton operetter, en opera och en balett av högklassig
kvalité. Till de här nyårsevenemangen vet dom allra flesta,
att man även kan boka in vänner och bekanta, vilket förhöjer
stämningen och stärker vårt varumärke. Vid de senaste två
konserterna har vi haft två helt olika konferencier. Förra
året höll hovsångerskan Lena Nordin i taktpinnen. I år tog
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Straussällskapets ordförande Berth Vestergård sig an den
uppgiften. Två helt skilda karaktärer, det är upp till publiken
att ha sin egen uppfattning. Som vanligt visade sig nyårsyran
även bland orkesterns medlemmar, vilket manifesterades av
diverse upptåg, till synes utanför programmet. Bland annat
genom ett påhopp på en av Andra violinisterna, som råkade
fylla 60 år just den här dagen och som till publikens stora

med båda händerna och när det inte får den effekt han avsett
så tar han till mimiken och munrörelser, skakar på huvudet
och vägleder orkestern i detalj. Han är den förste dirigent
som jag träffat, som i egenskap av orkesterledare anammat
Straussorkesterns uniform med röda frackar och vita byxor.
Han avvek bara i ett avseende så till vida att han bar svarta
frackbyxor, kanske för att markera sin ställning.
Hoppas att ni alla njöt lika mycket av den lättförståeliga och
gnolvänliga musiken som vi alla kan ta till oss. Tänk att den
skapades i mitten av 1800-talet och vi har fortfarande lätt att
ta den till oss med melodiska övergångar och öronbedövande
avslutningar från slagverk, blåsare och violinister i denna
stora akustiska orkester, som är signifikativa avslutningar i
Straussmusiken. På något sätt känns det som vi känner oss
bekvämare i 1800-tals musik. Kanske för att vi också förstår
oss bättre på, hur människans sätt att vara på 1800-talet var,
än t.ex. på 1700-talsmänniskan. Samhällsutvecklingen må
under denna tid synas omodern idag, men vi förstår ändå hur
det fungerade för den vanliga människan. På grund av att
den allmänna bildningsnivån ökade under detta århundrade,
så finns mycket mer dokumenterat och utgör det arv vi
bygger vår kultur på.

I vimlet ses bl.a Göran Kimell, Gunilla Starck-Hansen och
Lars Ullman
glädje utmynnade i en yster pardans med den närmaste
kollegan.
En del udda musikinstrument demonstrerades också då en
person utklädd till vaktmästare tog sig in på scenen och
ramade in stycket med en ångbåtsvissla för munanvändning.
Ja det mesta kan hända just den här kvällen då både publik
och ensemble är särskilt inne på att roa sig. Vad som
däremot alltid är schemalagt är koreografin som även i år
verkställdes av unga dansare från operabaletten. Det går
alltid ett sus bland publiken när man får se så unga men
ändå välmeriterade dansare utföra ett av smyckena ”An den
schönen blauen Donau”, som extranummer även den här
gången.
Annars var årets konsert en fokusering på Eduard Strauss
den yngste sonen, som föddes den 15 mars 1835. Han fick
länge oförtjänt stå tillbaka för sina äldre bröder, men var
mycket välutbildad i musikaliskt avseende även om han
egentligen vill bli diplomat som ung. Han ansågs ha ett
mycket fördelaktigt utseende och blev alla unga damers
favorit i Wien. Stockholm var aldrig Strauss orkestrarnas
favoritmål för sina internationella turnéer men 1878 den
25–27 augusti besökte Eduard Strauss med sin 48-manna
orkester Berns´ salonger. Biljettpriset har ändrats med åren
men vid det här tillfället kostade en numrerad plats 2 kr
och för onumrerad kom man undan med 1.50 kr. Bland de
förändringar som man direkt kan registrera är, att vi hade
det stora nöjet att möta en ung begåvad temperamentsfull
dirigent Fredrik Burstedt, som för närvarande just passerat
sin debut på Kungliga Operan där han dirigerar Franz
Lehárs ”Glada änkan”. Man brukar säga att en god ledare
pekar med hela handen men i så fall gör denne entusiast det
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Avslutningsvis vill jag göra gällande att vi också i
kulturkommittén vill utveckla den här uppskattade
satsningen och har därför till kommande år beslutat att
erbjuda er, som tycker att det är påfrestande att gå ut i
Stockholm på kvällen, ett alternativ.
Vi ger er en möjlighet att boka era biljetter till en identisk
föreställning klockan 12 på dagen, vilket kan vara ett
alternativ för er som har lite längre att resa. Föreställningen
kl. 16.00 brukar vara avslutad kring 18.30 lite beroende
av inrop och ovationer. Minst två extranummer är kutym.
Deltagare i det senare alternativet kan ju ta klivet över
Djurgårdsbron efteråt och fortsätta sitt nyårsfirande i TV:s
direktsändning från Skansen. Mer om detta presenteras i
kommande inbjudan, ett instrument i er medlemsvård. Den
kommer tyvärr, bara att gå ut i Stockholms närhet. Detta på
grund av att vi inte vill ta ytterligare utrymme i vår tidning.
Om ni utanför denna region är intresserade av att delta, var
då vänliga att kontakta Valhalls skrivare under september
månad för att få en inbjudan. Vid den tiden på året bokar
vi in oss på Berwaldhallen för att få förhandsbiljetter med
mycket fina platser.

34 Linnéus, Växjö
Linnéus och Linnéornas julkalas
9 december 2016

Blev en härlig tillställning med 35 personer som deltog,
varav en del från Withala. Efter att ha samlats i baren och
umgåtts en stund var det dags att leta upp vilket bord man
skulle sitta vid. Så småningom kom alla på plats och då var
det bara att kasta sig över det dignande julbord som Åke och
Anne-Helene åstadkommit. Bordsvisorna började sjungas
så snart alla fått sin tallrik fylld med mat, men som vanligt
lyckades vi inte tömma faten trots stora ansträngningar.

Nr 1 av Bifrosttidningen
år 1926... då 4 sidor

Efter maten vad det dags för allsången som vanligt vid
våra fester, jag kunde konstatera att sångförmågan är stor
både i Växjö och Vetlanda. Det blir alltid en hög stämning i
lokalen när sången drar igång. Som traditionen bjuder skulle
Knalle Jul naturligtvis avsluta sången. En liten julnöt fick
deltagarna att fundera över, den löstes som vanligt lite si och
så. Mu Claes fick jobba lite extra hårt i baren denna kväll,
men ännu hårdare jobbade våra kockar. Den som hade det
lättast var nog lottsäljaren, lotterna försvann med rasande
fart, och det märkliga var att nästan alla vinsterna hamnade
hos ett bord där det satt åtta personer.
Vår ExM Sten har för vana att fylla år kring dagarna då vi
har vårt julkalas och hyllades med både blommor och sång.
LM Alexander kunde avsluta kalaset med att tacka alla för
ett trevligt kalas och en önskan om en God Jul.
Referent & Fotograf Hans Bild

Kulturkommittén Valhall/gm. Göran Kimell

OSM-fonden

När Du vill hylla en broder BG 625-0419.
Text med jubilarens namn och
adress skickas till or@bifrostorden.se
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Besök i logekapitel i storloge och grundloge
är en av förutsättningarna för befordran till högre grad
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Är Du intresserad av att läsa samtliga Bifrosttidningar
som utgivits under åren 1926 -2009? Tack vare ett stort
arbete av ExOSM Karl-Gunnar Roth, Astor Baldesten
och andra som på olika sätt bidragit finns dessa på en
DVD som tagits fram.
Kontakta kansliet!
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Personalia

Jubilerande Bröder
MARS

APRIL

Dat År Loge

Namn

2
3
7
9
10
11
11
11
12
13
14
14
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
24
25
26
26
27
27
28
29
30
30
31
31
		

Kennet Blomqvist
Leif A Persson
Lars-Eric Gunnarsson
Göran R Bäckstedt
Bo-Göran Hallström
Per-Åke M Olsson
Tord Schultz
Håkan Strand
Stefan Billerstam
Roland S E Carlström
Ivar Castegård
Mauritz Rudebeck
Åke Ahlgren
Ulf Sundmark
Dan O L Kraft
Lars Wester
Hans Wester
Kjell D Kvidal
Anders Nilsson
Richard Eiberg
Thomas Niklasson
Bo Haufman
Ruben Carlsson
Nils-Ivan Nilsson
Christer Blomberg
Sören Larsson
Jonas Carlsson
Roger Landström
Anders Johansson
Thomas Axelsson
Ingvar Johansson
Jan-Eric Lindquist
Lars Å Flood
Patrik Holmgren
Lars Cederberg
Arne Eklund
Georg Nyström
Hans K E Fredrikson
Rolf Grönberg

75
75
75
70
80
50
60
50
50
70
90
70
90
50
85
50
50
90
75
60
70
80
80
80
75
80
50
50
50
60
60
70
60
50
90
75
75
70
80

Junehus
S:t Örjan
Withala
Gondler
Mjölner
Mjölner
S:t Örjan
Torkild
Åsagård
Mjölner
Junehus
Valhall
Runheim
S:t Örjan
Vesthav
Carolus
Carolus
Alvheim
Norheim
Åsagård
Rosheim
S:t Örjan
Solheim
Mjölner
Torgrim
Grimner
Löfstad
Eyrabro-H
Åsagård
Valhall
Withala
Nicopia
Odinsal
Eyrabro-H
Runheim
Alvheim
Vesthav
Midgård
Norheim

MAj

Dat År Loge

Namn

2
4
4
5
5
5
5
5
6
9
9
10
10
12
13
13
13
14
15
16
18
19
19
21
22
26
26
27
27
27
30
30
		

Karl-Gunnar Karlsson
Bo T Karlsson
Roland Johansson
Magnus C. Tullsson
Roger Johansson
Mats Carlsson
Joakim Schandersson
Alf Bjerhag
Kenn Lundgren
Kurt O Nilsson
Peter Carlsson
Bengt Martell
Jan-Erik Glennsjö
John Montgomery
Jan Lindell
Conny Axelsson
Rolf Hempel
Karl-Johan Rahm
Rolf Dahl
Jim Pettersson
Leif Persson
Bo Johansson
Göran Landén
Håkan Karlsson
Inge Lindahl
Per-Erik Ekström
Jan Olofsson
Sven Niklasson
Leif Matsson
Jan-Olof Sandell
Sture Jelldeus
Tord Olsson

70
75
60
50
70
70
50
70
75
75
50
70
75
75
70
70
80
50
75
75
70
75
60
70
70
50
70
70
75
80
70
70

Torgrim
Norheim
Runheim
Åsagård
Gagnrad
Junehus
Linneus
Withala
Runrike
Nicopia
Rosheim
Alvheim
Manheim
Solheim
Runrike
Withala
Withala
Manheim
Löfstad
Torkild
Torkild
Norheim
Withala
Norheim
Withala
Norheim
Norheim
Nicopia
Norheim
Runheim
Vesthav
Vesthav

Grad I – Frihetens Grad

Namn

Dat

Namn

Loge

Dat

Namn

Loge

1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
6
7
7
7
8
8
9
9
10
11
11
11
13
13
15
15
18
19
19
21
21
21
22
26
26
27
28
29
29
31

Bengt Jönsson
Björn Cederberg
Rolf Lindh
Thor Blomquist
Ingvar Karlsson
Robert Gårdsmed
Ulrik Lyng
Tomas Östman
Lars-Olof Svensson
Sixten Nordmark
Jonas Bengtsson
Christer T Andersson
Jan Björnholm
Benny Nilsson
Martin A Petersson
Leif Holmgren
Kenneth Bojstedt
Bengt Holmsten
Jörgen A I Hultman
Bo Hedman
Göran Hjelmberg
Bo Altefelt
Åke Danielsson
Anders Wassberg
Christer Truedsson
Åke Karlsson
Stig Mikaelsson
David Södergren
Lars Svensson
Claes Lövgren
Johan Moilanen
Nils-Erik Rosling
Göran Carlsson
Karl-Erik Hammarberg
Bo Devert
Olle Fagerström
Göran Böhlin
Göran K E Granberg
Yngve Roloff
Håkan Nihlwing

2016-10-21
2016-10-21
2016-11-25
2016-11-25
2016-11-29
2016-11-29
2016-12-02
2016-12-02

Alf Gerdin
Niklas Lindberg
Christofer Urby
Ola Nässén
Erik Odelström
Lennart Vall
Magnus Birch
Claes Wickström

Runheim
Runheim
Odinsal
Rosheim
Valhall
Valhall
Vesthav
Vesthav

2016-12-09
2016-12-09
2016-12-09
2016-12-13
2016-12-13
2016-12-13
2016-12-14
2016-12-16

Stefan Bohm
Ove Grönkvist
Dan Olsson
Jim Fogelqvist
Fredrik Medin
Peter Witt
Johan Aronsson
Mats Andersson

Norheim
Norheim
Norheim
Runrike
Runrike
Runrike
Eyrabro-H
Mjölner

60
75
70
80
75
70
70
50
70
60
50
50
50
75
60
70
70
70
70
75
75
80
75
50
75
80
80
95
50
60
50
70
75
75
75
75
80
60
75
50

Rimfaxe
Runheim
Valhall
Odinsal
Torkild
Vesthav
Manheim
Norheim
Norheim
Valhall
Grimner
Forsete
Grimner
Torkild
Löfstad
Righeim
Grimner
S:t Örjan
Löfstad
Aroshus
Manheim
Nicopia
Gagnrad
Manheim
Forsete
Nicopia
Manheim
Manheim
Mjölner
Linneus
Odinsal
Rosheim
Löfstad
Torgrim
Torkild
Torgrim
Manheim
Norheim
Rosheim
Gondler

Dat

Namn

Loge

30 december 2016
5 januari 2017

Kenneth Andersson Manheim
Kenneth Häger
Rosheim

Text skickas till or@bifrostorden.se Märkes ”Minnesfonden”

Namn

2016-10-21 Jörgen Palmér
2016-11-22 Peter Lundqvist

Loge

Namn
Jack Ljungberg
Jakob Ljungstedt
Erik Källsson
Andreas Olsson
Michael Skog

Loge
Mjölner
Mjölner
Linneus
Linneus
Linneus

Namn

Loge

Grad II

B efordrade Bröder
Dat

Dat
2016-12-16
2016-12-16
2017-01-26
2017-01-26
2017-01-26

Grad II – Vänskapens Grad

Dat

Namn

Loge

Dat

Gondler
Righeim

Grad III

B efordrade Bröder
Dat

Namn

Loge

2016-11-11
2016-11-24
2016-11-24
2016-11-24
2016-11-25
		

Göran Jonsson
Per Krantz
Martin Lamme
Anders Linde
Lars-Göran
Netterström

Solheim
Linneus
Linneus
Linneus
Gondler

Grad III – Kunskapens Grad

Dat
2016-11-25
2016-11-25
2017-01-31
2017-01-31
2017-01-31
2017-01-31

Dat

Namn

Christer Henningsson Junehus
Sten Joensuu
Junehus
Pär Löfstedt
Junehus
Sasa Muric
Junehus
Tommie Wahlström Junehus
Alexander Airosto
Linneus
Olle Kalmelid
Midgård
Jesper Rosell
Midgård
Roland Andersson
Mjölner
Bengt Håkansson
Linneus
Nils-R Samuelsson Linneus

Loge

Loge

Göran Oscarsson
Peter Rubin
Peter Hansson
Göran Östbrink
Roger Sandin
Daniel Wallin

Gondler
Gondler
Odinsal
Odinsal
Odinsal
Odinsal

Dat

Namn

Loge

Grad IV

B efordrade Bröder
2016-11-25
2016-11-25
2016-11-25
2016-11-25
2016-11-25
2016-11-25
2016-11-25
2016-11-25
2016-11-25
2016-12-02
2016-12-02

Namn

Grad IV – Hoppets Grad

Dat

Namn

2016-12-02
		
2016-12-02
2016-12-02
2016-12-09
2016-12-09
2016-12-09
2016-12-09
2016-12-09
2016-12-09
2016-12-16

Lars Bielke
von Sydow
Håkan Edvardsson
Leif Skiöldh
Lars Aldebert
Michael Blomqvist
Kenneth Bojstedt
Göran Bredhammar
Mikael R Karlsson
Petter Sandstedt
Ulf K M Andersson

Loge
Withala
Withala
Withala
Grimner
Grimner
Grimner
Grimner
Grimner
Grimner
Gondler

Dat

Namn

Loge

2016-12-16
2016-12-16
2016-12-16
2016-12-16
2016-12-16
2016-12-16
2016-12-16
2016-12-16
2017-01-13

Anders Elvheden
Birger Karlsson
Johan Torstensson
Björn Agild
Hans Malmström
Rolf Sundin
Andreas Lagerlöf
Andreas Axén
Johan Börjesson

Gondler
Gondler
Gondler
Rosheim
Rosheim
Rosheim
Runrike
Vanadis
Gungner

Grad

VII
VIII

Ordens Minnesfond
När Du eller logen vill hedra en bortgången broder
Sätt in bidrag på Bankgiro 625-0419
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Nya Bifrostbröder

Dat År Loge

Brustna länkar
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Grad V

B efordrade Bröder

Grad V Trohetens Grad

Dat

Namn

Loge

Dat

Namn

2016-11-23
2016-11-23
2016-11-23
2016-11-24
2016-11-25
2016-11-25
2016-12-01
2016-12-01
2016-12-14
2016-12-14
2016-12-14
2016-12-14
2017-01-13
2017-01-13
2017-01-13
2017-01-13
2017-01-13
2017-01-13

Thure Andersen
Rolf Hahre
Anders Klinteroth
Kent Wallin
Lars Ståhlberg
Christer Lind
Bruno Jakobsson
Anders Torgilsman
Torbjörn Sandberg
Mats Fried
Karl-Gustav Larson
Kurt Tjärnström
Lars-Henrik Jansson
Anders Johannesson
Mats Johansson
Krister Karlsson
Hans Ljung
Arne Nilsson

Aroshus
Aroshus
Aroshus
Alvheim
Danheim
Rimfaxe
Nicopia
Nicopia
Åsagård
Torkild
Torkild
Torkild
Grimner
Grimner
Grimner
Grimner
Grimner
Grimner

2017-01-13
2017-01-13
2017-01-13
2017-01-13
2017-01-13
2017-01-13
2017-01-13
2017-01-13
2017-01-20
2017-01-20
2017-01-20
2017-01-20
2017-01-20
2017-01-20
2017-01-20
2017-01-20
2017-01-20
2017-01-20

Ragnar Rydhage
Peter Sjöberg
Claes Lövgren
Peter Mickelsson
Henrik Wärn
Peter Bågestam
Torbjörn Hägg
Christopher Sjöbeck
Lennart Eliasson
André Hedlund
Jarl-Åke Hugosson
Christer Lindell
Bengt Segerblom
Hans Bild
Zoltan Tihanyi
Lars Andersson
Lars Pettersson
Anders Svensson

Loge

Dat

Namn

Grimner
Grimner
Linneus
Löfstad
Löfstad
Withala
Withala
Withala
Gungner
Gungner
Gungner
Gungner
Gungner
Linneus
Linneus
Norheim
Norheim
Norheim

2017-01-20
2017-01-20
2017-01-20
2017-01-20
2017-01-20
2017-01-24
2017-01-24
2017-01-25
2017-01-25
2017-01-25
2017-01-27
2017-01-27
2017-01-27
2017-01-27
2017-01-27
2017-01-27
2017-01-27
2017-01-27

Fredrik Arebark
Vanadis
Hans Berthilsson
Vanadis
Karl-O Gustavsson Vanadis
Stefan Södergren
Vanadis
Bengt Björklund
Vesthav
Robert Fahlgren
Torgrim
Johnny Jansson
Torgrim
Anders Christensson Forsete
Bengt Fernerud
Forsete
Torbjörn Lundström Forsete
Per-Ove Joelson
Midgård
Sten Holmberg
Mjölner
Johny Johansson
Mjölner
Lars-Göran Persson Mjölner
Sven-Eric Persson
Mjölner
Lennart K-A Eriksson Rosheim
Håkan Holgersson
Rosheim
Owe Lundberg
Rosheim

Loge

Grad IX

B efordrade bröder

Grad IX Vishetens Grad

Dat

Namn

Loge

Dat

Namn

Loge

Dat

2016-11-18
2016-11-18
2016-11-18
2016-11-18
2016-11-18
2016-11-18
2016-11-18
2016-11-18
2016-11-18
2016-11-24
2016-11-24
2016-11-24
2016-11-24
2016-11-24

Håkan Gustavsson
Bengt-Erik Karlsson
Berndt Larsson
Magnus Wallinder
Per-Olov S Joandén
Kjell Fellenius
Göran C Grape
Tomas Lindkvist
Daniel Holmgren
Sven-Inge Neij
Richard Nordin
Bo Wilhelmsson
Mats R Hestad
Bo Devert

Alvheim
Alvheim
Alvheim
Aroshus
Carolus
Gagnrad
Odinsal
Odinsal
Righeim
Manheim
Manheim
Manheim
Runheim
Torkild

2016-11-24
2016-11-24
2016-11-26
2016-11-26
2016-11-26
2016-11-26
2016-11-26
2016-11-26
2016-11-26
2016-11-26
2016-11-26
2016-11-26
2016-11-26
2016-11-26

Hans Herbst
Dag Nordenfors
Lorenz S Enmark
Kjell A B Andersson
B Ebbe Sondér
Leif Bergvall
Lars Brasch
Christer Bricer
Krister Hellström
Karl-EIngemansson
Roger J Bergquist
Leif A Grytberg
Hansi Henschel
Patrick M Malmqvist

Torkild
Valhall
Forsete
Gondler
Gondler
Grimner
Grimner
Grimner
Grimner
Grimner
Junehus
Junehus
Junehus
Junehus

2016-11-26
2016-11-26
2016-11-26
2016-11-26
2016-11-26
2016-11-26
2016-11-26
2016-11-26

Namn

Loge

Ove B Wetterlöv
Midgård
Lars H Bengtsson
Nicopia
Göran B Hermansson Norheim
Thomas O Manfredh Norheim
Björn K A Nilsson Norheim
Tomas Östman
Norheim
Johan I A Idius
Withala
Peter K F Wrethander Withala

Inbjudan
till Bifrostordens Riksting och
BifrostDamernasRiksorganisations
Riksmöte
i Västerås 5-7 Maj 2017

INFORMATION

OD har beslutat att avsluta PG kontot, vilket betyder
att vi numera använder oss av BG 625-0419

Regler beträffande annonsering

Beställning av annonser sker genom Håkan Wallén
på Rapp Tryckproduktion AB (se sid. 2). hakan@rapptryck.se
Kopia på annonsbeställningen skickas till Fredric Björk (OR). or@bifrostorden.se
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Bröder och Systrar av alla grader med respektive hälsas välkomna.
Patrick G Lundeberg
OSM

Berit Olsson
Preses

Johannes Rudbeckius är en skulptur av Carl Milles som invigdes 14 juni 1923. Den är placerad på Domkyrkoplan framför Västerås domkyrka.

BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 1 mars 2017

47

Posttidning B
kansli
70704 BifrostBifrostordens
Folder:Dokument1

13-10-15

15.04

Sida 1

Gotlandsgatan 44 116 65 STOCKHOLM
Begränsad eftersändning. Vid definitiv eftersändning
återsändes tidningen med ny adress

BIFROSTORDEN

En tidlös sammanslutning
för Mänskliga Värden
Bifrostorden är en svensk orden, instiftad
1925. Den är i sig en tidlös sammanslutning, men i ordenssammanhang ses den
som en ung och modern orden.
Bifrostorden står öppen för varje man, som är
känd för ett hederligt och aktningsvärt leverne.
Inget avseende fästes vid om man är svenskfödd
eller invandrare. Av var och en fordras ärlighet,
pålitlighet och en god vilja.
Broderskapets och jämlikhetens grundidéer
är utmärkande för Bifrostorden och därför
välkomnas män ur alla samhällsklasser och
yrken.
Bifrostorden vill se sina medlemmar
utvecklas till goda och uppriktiga människor med ansvar för medmänniskor och
med tolerans för oliktänkande.
Bifrostordens ideologi redovisas öppet och
faställdes i Ordens grundlag år 1925 och är
alltjämt gällande och lyder:
Orden ska befrämja utbredandet av en
sund livsåskådning.
Orden ska bereda sina ledamöter tillfälle
till sällskaplig samvaro.
Orden ska bedriva hjälpverksamhet.
Detta betyder konkret:
att Orden i sin verksamhet vill försöka ge
sina medlemmar lust till personlig utveckling, förmåga till eftertanke, ökad självkänsla och stärkt socialt medvetande. Men,
och detta är viktigt, Orden överlämnar till

den enskilde medlemmen att lösa sina
religiösa och politiska ställningstaganden utanför ordensarbetet.
att Orden i sin hjälpverksamhet ska
bidra till en mänskligare tillvaro för
Ordens medlemmar och våra medmänniskor, samt att ekonomiskt stödja projekt av kulturell eller medmänsklig art.
Bifrostorden bedriver lokalt sin verksamhet i s.k. loger. Loge sammanträder i
regel en gång per månad, med undantag
för sommarmånaderna. Dessa möten
genomförs enligt fastställda ritualer.
Dessa ritualer är kända endast för den i
respektive grad invigde. Meningen med
detta är att gradgivningarna ska bli fina
upplevelser för den sökande brodern.
Syftet med gradgivningarna är att Orden
på ett stegvist och logiskt sätt vill framställa sitt budskap.
Sammanträdets första del präglas av
högtidlighet och allvar enligt en ritual,
medan den andra delen uppfyller kravet
“att bereda ledamöterna tillfälle till sällskaplig samvaro” och består av samkväm där måltid och ibland underhållning ingår.
Utöver de programenliga sammankomsterna ordnas klubbaftnar, utflykter och
studiebesök i logens regi. Åtminstone en
gång om året ordnas i Ordens regi festlighet till vilken även medlemmarnas damer
inbjuds.

