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Höstens tid är tankens tid
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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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OSM har ordet

Efter en annorlunda och för vår natur rätt stressig och påfrestande sommar går
OD i korthet		
sid 4
vi nu in i en lugnare tid. Knappast lugnare före oss med jobb, familj, vänner och
Utdelning ur OSM-fonden
sid 4
alla våra göranden. Men se dig om i naturen. Den liksom pustar ut och det gör
jag också. I denna känsla av ett nyfunnet lugn kommer mina tankar in på vårt
Vallhalls nye Jubelbroder
sid 4
brödraskap. Ordenstanken är att på olika sätt binda, eller kanske fläta, samman
Redaktörens spalt i nr 2
sid 4
ett stort antal personer. Här tänker jag att broderskapet, vänskapen, samhörigOR har ordet		
sid 5
heten, tillhörandet och gemenskapen egentligen är allt. Vår Orden har struktur
OD-beslut i korthet
sid 6
och aktiviteter som ska syfta till en för oss gemensam grund. Men sedan lämnas
resten till oss att börja handla utefter dygderna. Tanken om en vilja att hjälpa en
Gondler har invigt ny lokal
sid 7
broder är och har alltid varit det viktigaste. Nu menar jag inte primärt de uppgifRapporter från logerna
sid 8
ter vi hjälps åt med inom ramen för Ordens verksamhet.
Aktiviteter utanför logearbetet sid 20
För en tid sedan bad jag två av Ordensbröder om hjälp i en, i och för sig liten,
men för mig hyggligt stor fråga. Den handlade om geografiska avstånd, logistik
Tema 7 Junehus, Jönköping sid 23
och mantid. Kunde jag be en broder om hjälp att lägga en del av sin tid på mig?
BDR rapporterar		
sid 32
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Field Target		
sid 35
tas? Det fanns oss,
baraeller
ett sätt
ta reda
på svaret. Jag
inteattfinner
information
omtog
oss.upp luren och ringde.
Av svaret att döma var det som om att brodern i andra änden hade suttit vid
Resultat Alvheimsgolfen
sid 35
Vi kanpåinte
så hemliga
att viviinte
påsenast.
ett sansat
sätt kan
vår
verksamhet
och
vad
telefonen och väntat
att vara
jag skulle
ringa sedan
sågs
Förfrågan
ochbeskriva
Personalia		
sid 36
att vara
en Bifrostbroder
för en intresserad
planen var klardet
påinnebär
nolltid och
jag hade
en utmaning mindre
att bekymraman
mig som vi möter.
Historik Av AstorBaldesten sid 38
över. Vad var det som hände? Jo, jag sträckte ut en hand och bad om hjälp. Jag
Så det som krävs nu är en bra dialog om hur detta ska gå till.
lät min ”kan själv” ”jag klarar allt” ”har jag tagit fan i båten får jag ro honom
i land”-mentalitet
stå tillbaka.
Detta
det förlösande,
minviegen
insikt
om bli
mittglasklara.
Vänta inte till sista manusdag med
Frågor
som; vad
fårblev
vi säga?
och vad får
visa?
måste
tillkortakommande och min tillit till mina bröder.
att skicka in referat!
manusstoppet!
Därför kommer vi ägna en stor del av Mästaremötet i Södertälje Respektera
åt dessa frågor.

Ordens Härold

Bifrost

oi@bifrostorden.se

Innehåll nr 3

Patrick G Lundeberg, Ordens Styrande Mästare

Patrick G Lundeberg
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Bifrost nr 4 2018
Manusstopp: 18 november 2018
I brevlådan: Vecka 50
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Redaktörens spalt Bollkontroll var ordet för dagen
Att brösta ner en tillsynes hård krossboll och direkt ha kontroll på densamma
Bifrost nr 3
kan närmast liknas med konst. Att sedan i momenten efter runda en back och

Mats Hyltén, Redaktör
Vilken sommar vi har upplevt!
Soltimmarna slog nya rekord. Hoppas
Ni alla har haft det bra.
En del loger har haft sommaraktiviteter, såsom gradgivningar m.m.,
detta kan Ni läsa om i tidningen du
nu håller i. Tema nr denna gång är
Jönköping. I Jönköping där Logen 7
Junehus huserar. I föregående tidning
så fanns möteskalendern åter i tidningen. En vädjan till Er ute i logerna, när ni planerat våren & hösten
2019 års mötesdagar så lägg in dessa
aktiviteter i medlemsportalen. Från
portalen hämtar Ordens Kansler uppgifterna så detta kommer i tryck till
tidningen. Till nr 4 har vi manusstopp
den 18 november, och då skall våren
2019 och dess aktiviteter finnas klara.
Tack på förhand!
Njut nu av stundande höst!

sätta bollen i krysset är ren magi. Det finns knappast en finare ram för konsten
med bollen än Stockholms Olympiastadion anno 1912. Satt på kungliga hedersläktaren och följde en match med Djurgårdens handikappades fotbollsförening. Bifrostorden var på plats i egenskap av OSM Patrick G Lundeberg för att
dela ut en gåva från OSM-fonden.
DIFHFF har gjort en mycket imponerande insats med laget. Förutom dom rent
idrottsliga prestationerna upplevde jag någonting som ibland är svårfunnet i
dagens elitfotboll; ren glädje. Jag har nog aldrig förut sett en liknande blandning med fint passningsspel, häpnadsväckande
individuella prestationer och riktig glädje inför
en storpublik på Stockholms Stadion. DIF-Århus Danmark var den publikdragande huvudmatchen. Stundtals fin fotboll även där med 2–2
som slutresultat. De största applåderna för dagen
fick dock Bifrostorden
och Patrick G Lundeberg när han delade ut
en gåva på 25 000 kr för
att stödja Djurgårdens
handikapp fotboll och
deras verksamhet. Dagar som denna känner man sig lite
extra stolt för att tillhöra Bifrostorden.
OSM Patrick G Lundeberg delar ut gåvan med diplom

BIFROST

Referent Pasi Hyyrynen. Fotograf Gustav Lundeberg

4 Valhall har fått en ny Jubelbroder

Vår ålderman Anders Förnberg uppnådde i år 50 års medlemskap i Bifrostorden.
Han kunde dock på grund av sin ålder och därtill hörande krämpor inte mottaga
Jubelbrodertecknet vid Rikstinget i Karlstad. Anders fyllde 92 år tidigare i år.
När Anders recipierade 10/10 1968 var Nils Alsén M i Valhall och Logemötena
hölls på den tiden på restaurang Tattershall. Sedan dess har mycket hänt. Anders
har varit en flitig deltagare genom åren och var bland annat FSM i logen 1979 –
1983. Han var även storlogens Intendent 1992 – 1997. Han innehar Grad X samt
LHT och OVT. En vacker måndag i början på juni åkte en delegation bestående
av OSM Patrick G Lundeberg samt från 4 Valhall OK Olavi Ollikainen, M Bengt
Hellström och ExSLM Per Dyberg hem till Anders för att överlämna hans Jubelbrodertecken. Anders tog emot oss i sin bostad på Ektorps Seniorcenter. Vid en
trevlig fikastund behängde OSM Anders med hans välförtjänta utmärkelse.
Referent Bengt Hellström. Fotograf Olavi Ollikainen

Vi ses!
Mats Hyltén, Redaktör
Cedergatan 7 B
215 67 Malmö
Mobil 070-931 53 14
redaktionen@bifrostorden.se
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OSM Patrick G Lundeberg tillsammans med innehavaren av OJT Anders
Förnberg

M Bengt Hellström, ExSLM Per
Dyberg med Jubelbroder Anders
Förnberg
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Orden Räntmästare har ordet
Det har gått ett tag sen jag skrev sist. Då
var jag helt ny på posten som Ordens
Räntmästare. Jag visste knappt vad jag
hade gett mig in på. Även om jag hade en
ganska klar bild över vad mitt ansvarsområde var, är ju OD-arbetet så mycket mer.
Att Ordens Räntmästare har hand om all
bokföring och betalningar kommer ju
inte som någon chock. Jag har alla avtal på mitt bord. Detta var inte så mycket,
så det kändes inte som någon större fara.
Sen kom hösten 2017. Någon råkade
nämna en förkortning. GDPR. General
Data Protection Regulation. Är det någon
som hört talas om detta? OR har hand om
avtalen, då blir det OR som har hand om
GDPR. Plötsligt var avtalen inte så lite
längre. Tur att vi har fina bröder i vårt
avlånga land, som kan hjälpa en med en
så svår fråga. Detta har lett fram till ett
medgivande, som alla bröder borde ha
fått skickat till sig för underskrift. Har ni
inte det ska ni ta kontakt med er skrivare.
Nog pratat om GDPR. För jag tror att de
flesta är ganska utleda på den frågan.

I början av januari är min mest hektiska tid.
Dags för avslut av förra året. Jag var klar
runt den 15:e januari och var nöjd när jag
beställt transport av all bokföring, skickat
alla SIE 4 filer via e-Mail till Eric Åhsberg.
Ringer honom och säger att i början av
nästa vecka bör du få en tyngre kartong.
När det har gått en vecka ringer jag Eric för
att förhöra mig om lådan har kommit fram
ordentligt. Svaret blev ett nej. Då måste
den komma nästa vecka svarar jag. Är det
någon som tror att den dyker upp? Då hade
inte detta blivit den skräckhistoria som den
blev. Jag ringer till speditören och undrar
var vår bokföring är. Han svarar att den
aldrig har lämnat Borås. Då är det dags att
den gör det, svarar jag. Skickar ett e-Mail
till Eric att nu snart ska han få sin kartong.
Tror ni att den dyker upp? Självklart inte.
Nu får jag reda på att de inte lyckas hitta
den, utan att de tror att den redan skickats upp till Stockholm och finns där. Jag
gillar intet ordet tror. I dessa sammanhang
är det ett uruselt ord. Nu kan man tillägga att jag börjar bli riktigt orolig. Magen
börjar producera syra. Inte bra. Efter någon
vecka ringer jag till Eric, stackars Eric. Tur
att han är en lugn och stöttande människa.
Frågar om lådan har kommit utan förhoppning. Nä du, det har den inte. Ringer åter
igen till speditionsfirma. Får nu svaret att
man vet att den har varit i Jönköping. Om
den är kvar där eller i Stockholm vet de
inte. Ytterligare några ord man inte gillar,
vet inte.
Nu har det gått över en månad. Magsyran
droppar inte längre, den sprutar i magen.

Om jag inte var tunnhårig innan hade jag
blivit det nu. Speditionsfirma vet inte var
den är. Jag ringer en gång i veckan. Börjar
fundera på att påbörja projekt fixa kopior
på alla fakturor från leverantörerna. Pratar
med Eric om hur jag ska göra om inte lådan kommer fram. Man kan konstatera att
min situation är problematisk. Det har gått
ca 7 veckor nu, när Olavi Ollikainen ringer
mig. Jag har en god nyhet till dig. En kille
har skickat ett e-Mail till mig. Han har fått
en kartong, som är vår. Jag ringer omgående till denna vänliga själ.
Visst har jag er bokföring. Jag hade beställt
en pall med varor och den låg på toppen.
Det var bara så att varorna inte skulle användas på ett tag, så han hade inte lagt märke till lådan. Bra, den är upphittad. Ringer
till speditionsfirman och berättar. Ringer
till Eric. LÅDAN ÄR UPPHITTAD. Glädje. Magsyran rinner ut och allt känns toppen.
Efter en vecka ringer jag till Eric för att
förvisa mig om att lådan är framme. Nä
du, den har inte kommit. Det har verkligen
gått troll i detta. Ringer till killen som har
lådan. Dom har inte hämtat den än. Men
vad i….. Väldigt irriterat ringer jag till
speditionsfirman igen. Nu ska man veta att
vi är en bit in i mars. Efter ytterligare två
veckor ringer killen och säger att hans chef
vill ha bort kartongen. Nu är jag riktigt

Ordens
Räntmästare
Fredric Björk
arg, bestämmer mig
för att utnyttja detta
tillfälle till att ringa
speditionsfirman. Jag
sk..er i hur ni hämtar
lådan, om den så ska
åka limousin vill jag
ha den framme imorgon. Det var den nästan. Det tog två dagar.
Känslan när Eric ringde och berättade att,
nu är den här. Det ska ni veta bröder var
underbart.
Jag kan väl tycka att det är ledsamt att man
får bäst resultat när man skriker. I detta fall
behövdes det.
När jag sitter och skriver detta är det inför
höstens första OD-möte. Till råga på allt i
min hemstad Borås. Så vi har säsongsstart
även i Logen 24 Gungner. Vad jag ser fram
emot denna höst. Man saknar bröderna.
Dessutom har vi sex nya bröder att välkomna denna afton. Vad kan bli bättre.
Som en inte allt för okänd broder sa. Vi
Bifrostbröder har det ändå bra.
Ha nu en riktigt bra höst bröder. Tänk på att
ta hand om varandra och glöm aldrig vad
vi står för. Att vi ska befrämja utbredandet
av en sund livsåskådning – Att vi ska bereda våra ledamöter tillfälle till sällskaplig
samvaro – Att bedriva hjälpverksamhet
Tack för mig!

BIFROSTBÅGAR – Din insats för Ordens Nytta
Ett av Bifrostordens ändamål är att bedriva hjälpverksamhet och
Stiftelsen Bifrostbågen är en av flera möjligheter att uppfylla det målet.
Bifrostbågen ger möjlighet att bedriva hjälpverksamhet genom att Bröder skänker
en fri summa pengar alternativt en eller flera Diplomandelar, Bifrostbågar.
Hur gör jag? – Logernas ombud för Bifrostbågen kommer att på nytt utnämnas i
logerna. Ombudet kommer att ge Dig hjälp och informerar om hur Du går tillväga för att
skänka pengar till Bifrostbågen eller andelar. En andel är 1000 kr. Som ett litet bevis på
Din insats för Bifrostordens hjälpverksamhet delar Bifrostbågen ut ett Diplom till givaren.
Bifrostbågen har idag ett skänkt kapital på nära en miljon kronor. Kapitalet är till största
delen placerat i aktier med god utdelning, vilket redan i år ger möjlighet att på en
blygsam nivå återupptaga Bifrostbågens hjälpverksamhet.
Betydelsefullt? – På den frågan är svaret absolut JA!
Bifrostorden har förmånen och glädjen av att ha två framstående Stiftelser som bedriver
hjälpverksamhet i vår Ordensnamn. Bifrostbågen skiljer sig från dessa två genom att det
är alla bröders Stiftelse. Bifrostbågen har också möjlighet att bedriva hjälpverksamhet
inom ett vidare område än de övriga två Stiftelserna.
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Logen 28 Gondler, Kalmar,
har invigt ny logelokal
OD i korthet

Höstsäsongen är nu påbörjad och Ordensdirektoriets första
höstmöte ägde rum i Borås 14 – 15 september. Som brukligt
ingick också ett logebesök hos logen på mötesorten. I detta
fallet hos Logen 24 Gungner, som gav en Grad I och tog in
hela sex (6) nya Bröder till Bifrostfamiljen. Det blev en i alla
avseenden lyckad kväll!
Under OD-mötet diskuteras det och fattas beslut i allehanda
frågor av betydelse för Ordens verksamhet och fortsatta utveckling.
Erfarenheterna från årets Riksting i Karlstad diskuterades.
Sammanfattningen ger vid handen att vi upplevde ett mycket
välarrangerat Riksting, som Logen 14 Solheim genomförde
med den äran.
Logen 33 Danheim har inkommit med en ansökan om att
få stå som värdloge för Rikstinget 2031, då logen har sitt
20-årsjubileum. OD beslutade att tilldela Danheim arrangemanget. Alla värdloger för Rikstingsarrangemanget fram till
Bifrostordens 100-årsjubileum 2025 är sedan tidigare klara.
I och med att Danheim nu fått klartecken för Rikstinget 2031
är uppbokningen av Rikstingen efter 2025 igång.
Det beslutades att Mästaremötet 2021 kommer att förläggas
till Nyköping, med Logen 12 Nicopia som värdloge. Mästaremötet 2019 kommer, som tidigare meddelats, att ske i
Kalmar med Logen 28 Gondler som arrangör. Och Mästaremötet 2020 är också sedan tidigare beslutat att äga rum i
Västervik med Logen 15 Norheim som värd.
Mästareutbildningen för de nyutnämnda Logemästare som
tillträder i februari 2019, kommer att äga rum på kansliet i
Stockholm, lördagen den 12 januari 2019.
En uppdatering av Konstitutionen har varit på gång en längre
tid. Under OD-mötet enades OD om en väg att gå, gällande
antalet ledamöter som kan finnas i Rikslogen. Den proposition som OD kommer att förelägga Rikstinget för beslut
känns som rimlig och hållbar över tiden och torde därför ha
goda förutsättningar att bli antagen. Samtidigt kommer också några andra smärre anpassningar av text i Konstitutionen
att föreslås. Komplett information kommer att finnas i de
handlingar som sänds ut inför Rikstinget i Södertälje 2019.
Arbetet med den nya Medlemsportalen pågår. Projektet har
blivit något försenat bl.a. beroende på att mycket av utvecklingsarbetet sker på ideell basis. OD beslutade om vissa åtgärder i syfte att kunna snabba upp detta arbete.

och

Ruby & Lars Ullmans Stiftelse
Inbjuder till Konsert
och Stipendieutdelning
Tisdagen den 23 oktober 2018
Klockan 19.00 – ca. 20.30
Lilla Akademien i Stockholm presenterar
både individuella som grupper av elever
som i sin utbildning visat på
extraordinära färdigheter.
Platsen denna gång är Grünewaldsalen,
Stockholms Konserthus
som ligger mitt på Hötorget.
Kostnad: Gratis!
För vem?
Alla vänner och bekanta är välkomna!
Anmälan behövs inte.

Då var vi äntligen där att vår logelokal var klar för invigning efter omfattande renovering, modernisering och
utbyggnad. Kapitelsal och matsal har
blivit nästan dubbelt så stora som tidigare. Förut var det trångt när vi var
femtio bröder, nu är det inga problem
att få rum med det dubbla i både kapitelsal och matsal. Till detta kommer
också ett helt nytt och modernt kök
med all tänkbar utrustning, så nu kan
maten lagas på plats av stans bästa
kockar. Vår hyresvärd, tillika Broder
Olof Westerlund, har varit både driven
och lyhörd för att de gamla lektionssalarna på den förre detta flygflottiljen
F 12 blivit så varsamt renoverade och
tillbyggda till Överstens festvåning.
Det är här vi kommer att ha våra logekvällar fram över. Viket lyft, passar
väl bra på en gammal flygflottilj. Och
som OSM Patrick G Lundeberg sa i sitt
tal: Vilken fest!

OSM Patrick G Lundeberg håller tal

Ovan: Recipienden
Tobias Linde håller tal

Kontaktperson för stiftelsen är:
Jan Kjellson 070-779 40 51 eller
jan.kjellson@outlook.com

Det rapporterades att arbetet med att få in medgivanden från
alla våra Bröder, gällande GDPR-lagen och hur vi kan använda person- och adressuppgifter i medlemsregistret, fortsätter.

Bilden nedan: OHL
Lars-Erik Furuskog talar

I mitten M Tommy Eriksson med
gästande OD-ledamöter

Nästa OD-möte äger rum i Västervik 16 – 17 november. Till
detta möte kallas också Storlogemästarna, för att de, under
en del av mötet, ska få möjlighet att ge sin bild av verksamheten, inom respektive Storloge och dess Grundloger.
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Stor uppslutning vid Brödramåltiden
hos 28 Gondler

alla gäster från när och
fjärran. Vilken fest att 28
Gondler bröder på plats,
därav samtliga tre ExM
och nuvarande M Tommy
Eriksson förstås. Vilken
fest att vi var totalt 84 bröder i vår logelokal. Vilken
fest att allt flöt så bra. Invigning, gradgivningen,
brödramåltiden och alla
tal med lovord. Nu står vi faktiskt rustade för en fortsatt fin utveckling men
många nya bröder och fina gradgivningar för oss och våra gästande bröder.
Referent Per-Olof Svensson
Fotograf Åke Ekstam

Vilken fest att ha mer än halva OD hos
oss som gjorde en mäktig och stämningsfull invigning. Vilken fest med
BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 3 oktober 2018
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Inför Strausskonserten, Nyårsafton 2018
i Berwaldhallen, Stockholm
Kulturkommittén har filat lite på detaljerna bl.a. på grundval av de synpunkter
som kommit oss till del. Men ingen skall
behöva känna sig främmande när ni deltar i den här konserten, den digniteten är
det inte på de redigeringar vi beslutat oss
för. För det första har vi inget inflytande
på prisbilden ej heller på det konstnärliga
utförandet eller val av dirigent. Så mycket
kan vi emellertid avslöja redan idag, att
valet i år fallit på en mycket välrenommerad österrikisk dirigent med stor internationell erfarenhet. Ola Rudner som blir
en ny bekantskap för oss trogna Straussvänner. Den största logistik förändringen
kommer att falla ut helt och hållet i år och
den består i att vi vill öka er möjligheter att delta. Vi har lyssnat på våra äldre
medlemmar och även deras sällskap och
tyckt oss förnimma en önskan om att inte
besöka Berwaldhallen under dygnets mörka timmar. För att uppfylla de önskningar
som framkommit har vi i år beslutat oss
för att även öppna upp 12.00 föreställningen för att boka in Bifrostbröder och
sällskap även till denna föreställning. Vi
har full förståelse för synpunkterna. Det
finns emellertid både skäl för och mot
arrangemanget det viktigaste skälet mot
skulle kunna vara att man, som deltagare
i 12.00 föreställningen går miste om den
kollektiva nyårshälsning som vi utväxlar i
pausen samtidigt som vi överlämnar en liten blomma till vår kontaktkvinna på Berwaldhallen Alexandra Kramer. Det känns
lite avigt att just när sommarhettan kulminerar så sitter jag och skrivet detta manus
till tidningen, men senast 29/10 måste jag
ha era beställningar för att vi skall kunna
få tillgång till våra förtursbiljetter. Intervallerna i tidningen är inte korta nog för
att kunna dra ut på beslutet särskilt länge.
Vi tar gärna emot även mer omfattande
bokningar och hjälper till med uppgifter
om kommunikationer etc. Deltagande vid
12.00 föreställningen innebär att den är
avslutad 14.30 så för bosatta i Stockholmregionen har man kvällen fri för andra aktiviteter på nyårsafton. För deltagare i huvudföreställningen klockan 16.00 innebär
det den är avslutad ca 18.30 lite beroende
av omfattningen på inrop och ovationer.
Jag är tacksam för att ha era önskemål
före den 15/10 och att ni kompletterar
dessa önskemål med namn, adress, antal
biljetter och kategori samt telefonnummer. Tack på förhand och mycket nöje!
Parkett och 1 radens fond
430 kr
1 radens sida 2 radens fond
390 kr
2 radens sida 3 radens fond
230 kr
Körläktaren
230 kr
Vänd er gärna till oss med era frågor om
transporter och förbindelser samt övrig
logistik t.ex. samlingsplats för utbyte av
nyårshälsningar, så sker den på entréplanet alldeles invid garderoben.

Kulturkommittén Valhall gm Göran Kimell
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Referat från stor- och grundlogernas logesammanträden
1

S:t Örjan

Stockholm

2 Eyrabro/Havamal

Örebro

Faktaruta

Faktaruta

Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Torsdagen den 13 september 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 34
Recipiender: Ludvig Enger, Rickard Stafhammar 1 S:t Örjan,
Pejman Fartash 4 Valhall
Gäster: SLM Björn Torstenius Heimdal, Rurik Reenstierna, Lars
Lundgren 4 Valhall, Stig Axelsson, Bo Klang, Bertil Klang 8
Manheim
Fr. v Rickard Stafhammar, M Holger Andersson, Ludvig Enger och
Pejman Fartash
Kapitelsalen var denna
kväll smyckad i vänskapens färger och hela
kvällen gick i vänskapens tecken.
Det är säkert inte fel
att säga att hela idén
kring Bifrost bygger på
vänskap och det tydliggjordes inte minst av
alla tjänstgörandes uttalanden om vad vänskap
innebär men även av den
gemenskap och vänskap
som tydligt manifesteras av samvaron efter
ritus och inte minst av
de tal som hölls under
brödramåltiden. Rurik Reenstierna betonade betydelsen av vänskap i sitt tal till Orden och klargjorde hur mycket vänner och
vänskap betyder för oss. M Holger Andersson spann vidare på
temat i talet till recipienderna och lade ut texten om vår uppfattning av vänskap och dess betydelse för vår loge. Ludvig Enger
tackade å recipiendernas vägnar för graden och för att tagit ytterligare ett steg i sin vandring inom vår Orden. Med tanke på
gradens benämning betonade han vilken värme och vänskap han
kände från alla denna kväll och hoppades få återgälda detta i sin
fortsatta vandring.
Under kvällen hedrades Gösta Strandberg med blommor med anledning av sin nyligen celebrerade födelsedag och även Rickard
Stafhammar hedrades eftersom han hade sin födelsedag just denna dag. Den trevliga kvällen avslutades med kaffe och kaka och
lotteridragning.
Referent & Fotograf Bo Haufman

Loge utan reception
Datum: Onsdagen den 12 september 2018
Antal besökare: 41
Gäster: Från 27 Odinsal, Uppsala, M Thomas Andersson, Sten
Arnekrans, Sören Hill, Jakob Jerresand, Tommy Lundin, ExM
Mikael Sjölander
Så var vi igång igen efter en sommar som vädermässigt varit medelhavsvarm. Första sammanträdet var en loge utan reception. Som
även den känns högtidlig. Vid ordet fritt så meddelade Mästaren
att nu på fredag så startar fredagsfrukost för terminen, På lördag
denna vecka så ger Tirfing en Grad VIII i Västerås. Ett antal bröder från Eyrabro-Havamal kommer att deltaga. Nytt för nystarten med gradgivningar är att det blir en ”Before Grad” mellan kl
17.30 och 18.30 där bröder kan träffas under gemytliga former
och inmundiga drycker och ev. äta en varmkorv. Detta är på prov
ett antal gånger med utvärdering längre fram i tiden.
Den 6 oktober blir det en Oktoberfest och då ska ev. alla Ordenssällskap i huset bjudas in.
M Thomas Andersson höll ett tal där han betonade att Bifrostorden har tre ben och det är hjälpverksamhet, sund livsåskådning
och social samvaro. Ordet Bifrost betyder bro med regnbågens
färger. Och en bro förbinder två platser, som ger möjlighet till nya
upplevelser Och broar byggs mellan logerna vid besök på annan
loge. Och nu när Odinsal har rest över ”bron” till Eyrabro-Havamal så kan Eyrabro-Havamal resa till Odinsal på samma ”bro”.
Och det kan bli en snar resa till Uppsala, som ger en Grad IV
snart. Mästarbordets blomma fick broder Ulf Klaeson som fyllt 70
år den 23 augusti. Broder Dan Erlandsson hade en hälsning från
ExM Per Murander som numera bor i Portugal. Kvällen avslutades med vinlotteri och kaffe.
Referent & Fotograf
Kjell-Arne Isulv
Bakre raden från
vänster: M Thomas
Andersson och M
Sven Dahlgren,
övriga bröder är
gästerna

Aroshus

Västerås

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad
Datum: Onsdagen den 23 maj 2018
Antal besökande inkl. recipiend: 27
Recipiend/Fadder: Joakim Ek/Sven-Erik Hansson
Gäst: Mauritz Rudebeck 4 Valhall
Från vänster
Fadder SvenErik Hansson,
recipiend
Joakim Ek och
M Peter Edman
I kapitelsalen, som denna kväll var dekorerad
med frihetens röda färg,
rapporterade ExM Pär J
Johnsson från rikstinget i Karlstad. Magnus Wallinder och Björn
Qvarfort som båda fyllt år hedrades med en röd ros och fanfar.
Magnus bjuder sedan på vin till maten och avec till kaffet. Bo
Johnsson som fyller år i juli inbjöd bröderna till fest. M Peter Edman överlämnade fadderbrev till Sven-Erik Hansson och tackade
för värvandet av en ny broder. Vid brödramåltiden hölls talet till
Orden av ExM Bo Hedlund som sade att i början kom intresset för
logen i andra hand om det blev kollision med att spela handboll
men ganska snart svängde det och logen kom i första hand och nu
skall det mycket till för att inte gå på logen. Talet till recipienden
hölls av M Peter Edman som menade att friheten har många ansikten och många dimensioner. Frihet är ett gammalt ord – frihet
i stället för träldom. Frihet kan också vara frihet från någonting
och kräver gott omdöme och takt. Han hoppades att recipienden
skall finna frihet och samvaro hos oss. Recipienden Joakim Ek
tackade för visad vänskap under kvällen. Mästarbordets blomma
fick I Leif Appelblad för att det alltid är uppdukat och klart inför
varje gradgivning.
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Junehus

Jönköping

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 31 augusti 2018
Antal besökande inkl. recipiender: 40
Recipiender/Fadder: Joakim Thorp /Jan Lithman, Anders
Yngvesson Lovrin/Jan Lithman

Besök i logekapitel i storloge och grundloge är en av förutsättningarna för befordran till högre grad
8

3

BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 3 oktober 2018

Efter denna varma sommar som säkert alla upplevt som något påfrestande så börjar upptakten till höstsäsongen med att ge grad I.
Två blivande bröder hade hörsammat kallelsen till att få möjligheten att bli nya länkar i vår brödrakedja. M Jörgen Steen öppnade och genomförde ritus tillsammans med tjänstgörande bröder
på sedvanligt sätt. Fadderbrev utdelades till Jan Lithman som var
BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 3 oktober 2018

Fr v. Fadder
Jan Lithman,
Sponsor Peter
Magnusson, M
Jörgen Steen,
samt nyintagna
bröder Joakim
Thorp, Anders
Yngvesson
Lovrin
fadder för båda recipienderna. Den påföljande brödramåltiden genomfördes enligt ritus som är en viktig del av vår sammankomst.
M Jörgen Steen informerade om vårt kommande 90-årsjubileum
där vi kommer att utdela ett stipendium från vår Orden samt ge
Grad III. M uppmanade att bröderna bör anmäla sig med ev. respektive snarast. Tacktalet från recipienderna hölls av Anders Yngvesson Lovrin som såg fram emot en fortsatt spännande vandring inom vår loge och Orden. Mästarbordets blommor gavs till
kvällens sponsor Peter Magnusson som nyligen fyllt 50 år samt
till faddern Jan Lithman. Logekvällens lokalhyra sponsrades av
Magnussons Måleri i Jönköping AB.
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Referent & Fotograf Jonny Ejderbring

Löfstad

Tranås

Faktaruta

Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Fredagen den 18 maj 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 31
Recipiend: Karl Eliasson
Fr. v Karl Eliasson och
Tjg M Stefan Paulsson
Logens sista gradgivning,
innan sommaruppehållet,
gick i Kunskapens gula
färg och bjöd på ett sommarlikt väder både vad
gäller sol och trädpollen.
Redan i entrédörren till
Ordenshuset möttes besökarna av ”den klassiska
Löfstadstämningen” som
ökade när man närmade sig samlingsrummet.
Dagens
tjänstgörande
manskap var närmast som vanligt förutom att Mästarkappan och
rollen för kvällen mantlades av vår ordinarie Mu Stefan Paulsson.
Anledningen till detta var att logens ordinarie M tjänstgjorde som
Mu i baren. Men främst provades lite ny tänk och hade kallat bröder av lägre grad såsom I och II, för att diskutera logens mål, syfte, utveckling och rollen som tjänstgörande. Vilket visade sig vara
mycket uppskattat och trevligt också att dessa bröder senare också
deltog i brödramåltiden. Kapitlet flöt på bra och en broder hörsammade kallelsen och upptogs i graden. Vid ordet fritt påminde
Tjg M om kommande nya GDPR datalagen, som även Bifrostorden berörs av. För mer fakta se Portalen. Han förtydligade också
att det fanns också några platser kvar till annalkande sommarutflykt 2 juni med Öl provning på Bredareds Värdshus. Broder Leif
Hellmansson framförde de anhörigas uppskattning efter Bifrost-
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deltagandet vid Lennart Ryrhagens begravning. Referenten kan
också framföra det samma efter Rune Sellös begravning.
Kvällens insamling gick till förmån för Barncancerfonden och inbringade rekordartade 2 670 kr. Logens nästa gradgivning är den
28/9 Grad I och det ryktas om att det finns glädjande åtminstone
en ny broder på gång. Vid brödramåltiden var det premiär för exotisk tema med vällagade och välsmakande kallrätter i och med
att vår hyresvärd renoverar köket. Men det flöt ändå på tack vare
bl.a. bra planering av ordinarie Mu och vår eminenta allt-i-allo
Marie Beijdegård. Recipiendens tal framfördes av Karl Eliasson
och nyss jubilerande brr Mats Holmstedt tackade för logens uppvaktning. Vår nästa gradgivning samt alla logedatum etc. Finns på
vår egna hemsida: www.11lofstad.se
Referent & Fotograf Thomas Ehn
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Nicopia

Nyköping

Faktaruta

Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Torsdagen den 17 maj 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 54
Recipiender: Juha Pellikka, Hans Eriksson, Örjan Johansson,
Tomas Barkman, Thomas Eriksson, Fredrik Rotemark och Dennis
Frisell
Gäster: M Jens Östling 26 Vanadis

Withalaföretag som stöder Bifrost
Stöd dessa företag – De stöder Bifrostorden och logen 10 Withala

Storgatan 3 A Vetlanda

Roger Johansson

SI-BYGG AB
Vetlanda tel.: 0383 - 132 34

Vi kan el, vvs och ventilation

Sommaren står för dörren och i Nyköping kan man nog säga att
den redan har kommit. Således är det snart dags för sommarlov
men innan dess skulle vi bringa läran om Hoppet till några bröder.
Sju recipiender hade kallats och dessa upptogs högtidligt i sin nya
grad.Efter kapitelsalen var det som vanligt dags för brödramåltiden och där var det uppdukat med ovanligt många kuvert. Hela
åtta bröder av lägre grad anslöt och det är nog ett nytt rekord för
oss i Nicopia. Det finns ju ingen anledning att stanna hemma bara
för att man inte har graden inne, man kan vara med och ha precis
lika trevligt ändå. Det bevisades helt klart ikväll.
Jens Östling hälsade recipienderna välkomna i Hoppets Grad och
talade lite om Ordens filosofi och rollen den spelar när man ska
bygga sin egen världsbild. Hans Eriksson höll recipiendernas
svarstal och tackade Jens och övriga bröder för ett varmt mottagande och en fin gradgivning. Efter detta avtackade SLM Peder
Grahn vår restauratör Hamid Sepehrazar som efter väldigt lång
tjänst i Odd Fellow husets restaurang nu väljer att gå mot nya
äventyr. Lite känslosamt blev det nog allt. Stort tack Hamid för all
mat! Framtiden kommer alltså bjuda på en del nyheter vad gäller
våra brödramåltider men det lär jag återkomma till i höst.
Referent & Fotograf Gustaf Pedersen

www.holsbyfonster.se

Christian Johansson tel.: 0383 - 76 11 30

Nybakat bröd alla dagar från eget bageri!
Tel.: 0383 - 76 33 25

0383-76 33 25

Storgatan 13 E Tel.: 0383 - 566 002
Öppet: månd-fred 10.00 - 19.00, lörd 10.00-15.00
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SLM Peder
Grahn, LM Börje
Berzén, M Jens
Östling
Dagens recipiender fr. v Juha
Pellikka, Hans
Eriksson, Örjan
Johansson, Tomas
Barkman, Thomas
Eriksson, Fredrik
Rotemark, Dennis
Frisell

BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 3 oktober 2018

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad och parentation
Datum: Torsdagen den 6 september 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 65
Recipiender/faddrar: Sören Peterson/Juha Pellikka, Daniel
Bengtsson/Lars Bengtsson, Marcus Franzén/Peder Grahn, Emil
Daréus/Marcus Wittbom, Tomas Sjödelius/Örjan Johansson
Gäster: OK Olavi Ollikainen, XOI Ulf Adelstrand 8 Manheim,
Bengt Hellström, Göran Mattisson 4 Valhall
Hösten står för dörren och därmed har det blivit dags för en ny
Bifrostsäsong. Undertecknad kan villigt erkänna att det funnits
en viss ”logeabstinens” under sommaren. Skönt att ordningen
äntligen är återställd! Fem recipiender var anmälda och samtliga
kunde högtidligen delges läran om friheten. Kvällens gradgivning
avslutades med en parentation för vår broder Roland Olofsson
som lämnade jordelivet alldeles för tidigt. En Grad I med många
recipiender samt en parentation gör att tiden i kapitelsalen kan bli
ganska lång. Därför var det trevligt att vår nya restauratör serverade lite korv med bröd innan gradgivningen och när vi åter kom
ner till matsalen så stod förrätten redan på borden. Vi bjöds på
en riktigt vällagad måltid och det verkar lovande inför framtiden.
Servering och avdukning behöver vi inte längre hålla med själva
utan det ingår numera. Talet till Orden hölls av Ordens Kansler
som berättade kort om Ordens historia. LM Börje Berzén hälsade
de nya bröderna välkomna och uppmanade dem att hålla samman
gruppen och att uppmuntra varandra till ett aktivt deltagande. ReBIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 3 oktober 2018

cipiendernas Marcus Franzén tackade för en fin gradgivning och
den tillit som visats dem genom att erbjuda dem en plats i logen.
Klockan hann bli ganska mycket innan kvällen avrundades med
fika och lotteri.
Referent & Fotograf Gustaf Pedersen
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Torkild

Fr. v LM Börje
Berzén, Tomas
Sjödelius,
Sören Peterson, Markus
Franzén, Emil
Daréus, Daniel
Bengtsson samt
OK Olavi
Ollikainen.

Södertälje

Faktaruta

Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Onsdagen den 9 maj 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 35
Recipiender: Håkan Karlsson, Håkan Strand
Gäst: OK Olavi Ollikainen
Hoppets grad firades i Södertälje denna onsdag i maj. De två recipienderna invigdes i läran om hoppet. Sedan var det OK Olavi
Ollikainen som delade ut Ordens Veterantecken till broder Matti
Sundin. Därefter var det samling vid baren, innan vi blev inkallade till matsalen där vår Mu Patrik bestämt turordningen mellan
borden.
Från vänster Håkan
Strand, Mästare Assar Åberg och Håkan
Karlsson

Matti Sundin förärades Ordens Veterantecken av OK Olavi
Ollikainen
Recipiendernas tacktal hölls förtjänstfullt
av Håkan Karlsson.
Efter kvällens kaffe och lottdragning
lämnade bröderna logen nöjda och glada.
Referent & Fotograf
Mikael Bergh
11

15

Norheim

Västervik

Faktaruta

Fr. v Robin
Hultgren, Mikael
Wikström, M
Kenneth Drott och
Peter Stenberg

Loge utan reception
Datum: Fredagen den 27 april 2018
Antal besökande: 32
Gäst: OH Tomas Östman
Fr. v Thomas Manfredh,
Ingvar Folckner, M
Kenneth Drott, Mårten
Freij, Roger Oskarsson
Fredag och det är en
vanlig gradgivning för
Logen 15 Norheim i ordenshuset i Västervik.
Kapitelsalen var i iordningställd för loge utan reception då ingen av de kallade bröderna
kunde närvara. Kvällen inleds med en tyst stund för Br Urban
Johansson. Mästare Kenneth Drott höll i taktpinnen på ett lugnt
och stadigt sätt, och vi fick en högtidlig stund i kapitelsalen. Sedan
var det dags för brödramåltiden som vår MU Anders Svensson
har ordnat med och sett till att vi har fått våra namn utplacerade
på borden. Talet till Orden hölls av Br Mats Pettersson. Br Mats
berättade att han gick med i Bifrost 1985 och att han i kväll återger
lite av vad som sades i talet till Orden den kvällen för 32 år sedan.
Då för 32 år sedan hälls talet av gästande OSM Hans Larsson och
han talade om hur Bifrost grundstenar är Frihet, Broderskap och
en sund livsåskådning. Br Mats konstaterar att de principer som
användes för 93 år sedan alltjämt är gällande för dagens moderna
människa då livet innehåller både ljus och mörker. Bifrostorden
ger den som vill, en trygghet och gemenskap i ordenslivet, vilket
även dagens människa har ett stort behov av. M Kenneth Drott
delar sedan ut Mästarbordets blommor till Br Roger Oskarsson
som kommer att gifta sig inom kort, kanhända är blommorna en
lite ”muta” till blivande frun så vi åter får se Br Roger på våra
logeaftnar. Där efter är det som vanligt dags att ge Damlogen Norhilds damer en liten blomma som tack för deras fina hjälp under
kvällen, och även födelsebarnet Br Leif Mattsson får en blomma.
Under Kaffet avslutas kvällen med lite lotteri som hålls av Thomas Manfredh. Högvinsten i kväll vanns av vår nyaste broder i 15
Norheim, Br Robin Hultgren.
Därmed avslutar jag dessa rader så som Br Urban Johansson brukade avsluta våra direktoriemöte, ” Vi Bifrostbröder har det bra,
men bra kan bli bättre” och väl mött i höst då vi börjar med en
klubbafton med kräftskiva den 25:e augusti.
Referent Peter Jonsson. Fotograf Peter Jonsson

Faktaruta

Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 31 augusti 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 35
Recipiender: Robin Hultgren, Mikael Wikström, Peter Stenberg
Då var det åter dags att öppna Logen 15 Norheim, Västervik efter sommaruppehållet. M Kenneth Drott förde oss igenom en fin
gradgivning på sedvanligt sätt i vänskapens tecken och gav oss
klokskapen som Orden förmedlar i detta ämne. Väl efter genomförd gradgivning så fortlöpte kvällen på sedvanligt sätt med en
brödramåltid i Ordenshusets festlokal som kvällens Mu Niklas Jo-
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hansson iordningsställt. Br Nils Berglund håll talet till Orden där
han belyste vikten av vänskap i dagens samhälle, och avslutade
med att säga att alla kan hjälpa till med något efter egen förmåga
och tid.

hade också drabbats av den första höstförkylningen. Vi var ändå
24 bröder som mött upp och tog del av den stämningsfulla ritusen
Loge utan reception ledd av vår M Claes-Göran Hörnqvist med
tjänstgörande. Vi gästades av logens första Mästare och tillika hedersledamoten Berndt Andersson, innehavare av IOEM, OJT.
Tre bröder Roland Ljungqvist, Nils Kolthoff och Hans Molin uppvaktades för jämna födelsedagar och fick mottaga en jubilargåva
till en gratis måltid under någon av höstens sammankomster.
Brödramåltiden bestod av en trevlig komponerad måltid. Till kaffet blev det dragning i lotteriet och man kan som så ofta konstatera
att vinsterna sprids ojämnt.
Referent och Fotograf Roland Ljungkvist
Kökspersonalen under ledning av
Munskänk Kjell Hestad

Talet till recipienderna hölls av M Kenneth Drott där han vidare
pratade om vikten av vänskap där han utvecklade en liknelse mellan vänskap och törst.

Nedan: En uppvaktad jubilar
Nils Kolthoff

Talet av recipienderna hölls av Mikael Wikström som tackade för
en trevlig kväll och att de ser fram emot flera kvällar i logen och
vad som komma skall. När taffeln bröts för kaffe så avkunnades
kvällens lottdragning under ledning av Br Thomas Manfredh där
recipiend Robin Hultgren tog hem högvinsten.
M Kenneth Drott delade ut Mästarbordets blommor till Br Nils
Berglund som är en trogen broder som alltid är på plats och hjälper till med något, eller tjänstgör då det finns någon vakans bland
tjänstgörande bröder, då ersättaren inte finns tillgänglig. Även
Norhilds damer förlänades med två rosor var som ett tack för den
fina hjälpen vi alltid får av dem under våra logeaftnar. Kvällen
fortsatte där bröderna umgicks med varandra och hade trevligt en
stund innan det var tid för att tänka på refrängen. Väl mött på nästa
logeträff.
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Referent Peter Jonsson. Fotograf Anders Söderström

Runheim

Järfälla

Faktaruta

Loge utan reception
Datum: Fredagen den 14 september 2018
Antal besökare: 25
Vår Mästare
Claes-Göran Hörnqvist flankerad av
Berndt Andersson,
Logen Runheims
första Mästare, tillika
hedersmedlem och
innehavare av IOEM,
OJT samt återinträdande broder Kjell
Lindqvist
Med den första höstvinden vinande kring knutarna, samlades logen för höstens första sammanträde, i logelokalen i Viksjö. Enligt
många var det skönt att vara igång igen efter sommaruppehållet
– eller som Kjell Lindqvist uttryckte det – anledningen till att han
sökte återinträde var att han längtade tillbaka till gemenskapen i
logen. Att det var första logekvällen för hösten kunde man också
märka på att flera bröder var kvar på sina sommarvisten och flera
BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 3 oktober 2018
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Grimner

Oskarshamn

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad och parentation
Datum: Fredagen den 14 september 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 58
Recipiender/Faddrar: Per Tingström/Mats Persson, Pär
Henriksson/Mikael Nyquist, Ulf Johansson/Peder Joelsson
LM omgiven av
dagens recipiender
fr. v Ulf Johansson,
LM Johan Brundin,
Pär Henriksson, Per
Tingström
Efter den extremt
varma och torra sommaren så har temperaturen nu i mitten
på september hamnat
på lite mer normala
värden, när logens M Johan Brundin låtit kalla till höstens första
gradgivning i Frihetens Grad. De tre recipiender som kallats upptogs högtidligen i Frihetens Grad, i en som vanligt mycket stilfull
och väl genomförd gradgivning.
När de nya länkarna i vår brödrakedja förärats med de insignier
som hör denna grad till, övergick LM till att öppna en minnesloge
över hädangångna bröder som under det gångna året lämnat oss
övriga bröder och därmed fullbordat sin vandring över Bifrostbron in i den sista vilan. De bröder som nu lämnat oss var HansOlof Hägg och Lars Holmberg, och avskedet av trogna Bifrostbröder känns alltid lika tungt att ta. Hos 17 Grimner är saknaden
stor. Må ni båda vila i frid!
Vid den efterföljande brödramåltiden, som startade med att GrimBIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 3 oktober 2018

nersången sjöngs unisont av bröderna, så hölls talet till Orden av
LM i vilket han bl.a. uppehölls sig vid hur viktig faddrarnas roll är
när det gäller att förse vår Orden och vår loge med nya länkar till
vår brödrakedja, men även faddrarnas uppgift att sedan fortsättningsvis även följa upp och stötta de nya länkarna i deras fortsatta
vandring inom vår Orden. LM höll även talet till dagens nyintagna
bröder där han förutom att välkomna dem i vår loge och vår Orden, även höll en pedagogisk genomgång av våra gradband och
tjänstetecken. Som brukligt är så fick sedan faddrarna till dagens
recipiender hålla en kort presentation av sin respektive recipiend,
varefter Per Tingström höll recipiendernas tacktal. Han framförde
ett tack för det varma mottagande som de känt från bröderna, men
associerade också till att det nyligen varit valtider och att det för
honom och hans medrecipiender varit det självklara valet att söka
inträde i Bifrostorden.
Ett stort antal bröder hade under sommaruppehållet fyllt jämna
år av lite olika valörer, och förärades för detta av LM med en
blomsteruppsättning, understött med ett fyrfaldigt leve från bröderna. De på detta sätt uppvaktade bröderna var Hans Andersson,
Thomas Rehnström, Leif Bergvall, Roy H Nilsson, Tommy B Johansson och Bernt Hägerström. Mästarbordets blommor fördelade sedan LM till Kim Sandeen och Daniel Persson. Kim Sandeen
för hans debut som D under kvällens gradgivning, och till Daniel
Persson som en välkomnande gest från logen eftersom han debuterade som ny Grimnerbroder denna kväll efter sin övergång från
logen 27 Odinsal.
Lotteridragningen avslutade sedan kvällen, där det sågs ett antal
nöjda vinnare i form av Börje Lundqvist, Kim Sandeen, Birger
Sjöberg, Thomas Rehnström och Ken Stenman.
Referent & Fotograf Jan-Eric Carlsson
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Mjölner

Eslöv

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad & Parentation
Datum: Fredagen den 25 maj 2018
Antal besökande inkl. recipiender: 46 st
Recipiend/Fadder: Michael Nilsson/Glenn Danielsson, Torkel
Jönsson/Sven Olsson, Rickard Andersson/Sten Svensson, Tom
Sandström/Thomas Johansson
Sittande fr. v Torkel
Jönsson, Rickard Andersson, Tom Sandström, Michael Nilsson.
Stående fr. v ExM
Sven-Eric Nilsson, Sven
Olsson, M Sten Svensson, Thomas Johansson,
Glenn Danielsson
Denna afton började på Eslövs kyrkogård med en ceremoni vid
logens minnessten. En ceremoni där våra brustna länkar hedrades
genom att ett ljus tändes samt en blomsternedläggning. Väl samlade i kapitelsalen genomfördes en parentation, där även bland annat faddrar och andra bröder som haft förhinder att medverka vid
kyrkogården kunde på ett värdigt sätt hedra bortgången broder.
Därefter företogs ritus till grad I där förväntansfulla nya medlemmar i logen upptogs i sin vandring inom vår Orden.
En överraskad br Mats Sjöholm blev kallad att framträda till Mäs13

tarbordet, väl där förkunnades det att Ordens Veterantecken numera skall pryda gradbandet. En lycklig och glad br Mats hyllades
på sedvanligt sätt.
Brr Magnus Fridälv, Stefan Fredriksson och Jörgen Mandelberg
uppvaktades med anledning av sina respektive högtidsdagar. Ritus del två det vill säga brödramåltiden längtades till lite extra
denna lång afton, och väl där fylldes blodsockret på med en utsökt måltid. M höll talet till Orden och till dagens recipiender,
som alltid på ett värdigt och lärorikt sätt. Talare för recipienderna
var Michael Nilsson och som fadder gjorde han mig stolt med
ett fint tal då han talade om hur trevligt bemötande de fått, de
nya upplevelserna och som traditionen är även tackade för den
goda maten. Skattmästaren förkunnade att insamlingen till vår
kassa öronmärkt för Rikstinget 2024 gav 1 206 kr. Mästarbordets
blommor tilldelades serveringspersonalen, för deras tålamod och
självklart för deras proffsiga arbete. Klockan hade nu runnit iväg
och lotteriet hägrade. Jag citerar Mästaren – ”detta var inte det
snabbaste, dock det bästa på riktigt länge”, lätt att säga när man
tog hem var fjärde vinst. Lite vemodigt var det dags att ta sig hem
i vetenskapen att det nu råder sommaruppehåll, åter den 24 augusti då det är dags för en ny grad I och nya medlemmar som önskar
inträde i logen och Orden.
Referent Glenn Danielsson. Fotograf Jacob Ljungstedt

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 24 augusti 2018
Antal besökande inkl. recipiender: 41
Recipiend/fadder: Tobias Rietz/ Bengt Nilsson
Gäst: Gustav Lundström 24 Gungner
Övre raden
fr. v Glenn
Danielsson,
Bengt Nilsson,
Svenåke Ståhl,
Christer
Carlsson.
Sittande Tobias Rietz, M
Sten Svensson
Längtan är över och Mästaren kallar till Logekväll och därmed inleds höstterminen. Detta trots att högsommaren bara fortsätter ge
sin värme, men inget går upp mot den broderliga värmen. Ljusets
strålar skapar lycka och välbehag och solbränna, vilket gjort att
visa bröder gick knappt att känna igen. Ljudnivån var hög och ett
härligt sorl fyllde samlingsrummet av underbara och roliga sommarminnen delades. Men då YL stötte med staven blev allt som
det skall totalt knäpptyst, och tiden var inne att ta sin plats i kapitelsalen. Det fanns en främling som påkallade vår uppmärksamhet. Utöver att Br Tobias Rietz högtidligt upptagits i vår Orden,
uppvaktades även Br Mats Nilsson med anledning av sin högtidsdag. Talet till Orden hölls av M Sten Svensson. Talet innehöll en
hel del händelser som inträffade samma år då Orden skapades,
bland annat att insulinet används för första gången, Carl Munters
och Baltzar von Platen uppfinner kylskåpet, men det viktigaste
av allt var att Oscar Fritjof Enbom utsågs till Ordens första OSM
1925. Vår nyintagne Br Tobias Rietz darrade inte på läpparna då
han gav sitt tacktal, ett tal som gjorde stort avtryck och kommer
att minnas för alltid. Till honom och övriga bröder hade Mästaren
en stund tidigare berättat om Ordens mål, citat – ” Ordens mål
är att ge Bröderna större inre mognad och en gemenskap som är
14

osjälvisk. I Kapitlet är det stort allvar och högtid, och detta har en
framträdande roll i våra Ritualer. Men också för att öka förmågan
till självkännedom. Kärt barn har många namn heter det, och det
stämde väl in denna kväll, Aftonens föredragshållare tillika fadder, broder och Logens YL Bengt Nilsson stod redo att lära oss
om hur broar byggs, en massa fakta om Öresundsbron. Java och
nått litet vid sidan om efter en bensträckare på fem minuter var väl
behövligt. Nu var det full focus nu på vilka lott nr som drogs, och
som vanligt satt inte jag där som en vinnare i lotteriet däremot som
stor vinnare av värme och välbehag.
Referent Glenn Danielsson. Fotograf Jacob Ljungstedt

20 Vesthav

22

Righeim

Faktaruta

Grad V: Trohetens Grad
Datum: Tisdagen den 22 maj 2018
Antal besökande inkl. recipiend: 35
Recipiend: Rolf Hellman 27 Odinsal
Gäster: M Jens Östling 26 Vanadis, M Thomas Andersson,
Tommy Lundin 27 Odinsal, Tommy Pemer 2 Eyrabro-Havamal

Göteborg

Från vänster M Thomas
Andersson, M Jens Östling, Rolf Hellman och M
Hans-Erik Söderström

Faktaruta

Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Fredagen den 25 maj 2018
Antal besökande inkl. recipiender: 29
Recipiender: Ulf Fredman, Christopher Isgaard, Philip Berggren
Gäster: Nils-Edvin Troli, Claes Berg, Christer Lindell, M Anders
Svenningsson, samtliga 24 Gungner
Kvällens gradgivning samlade många bröder denna extremt varma afton. Kändes spontant väldigt felklätt när man gått i kortbyxor och linne i flera dagar innan. Klädkod är klädkod och man
vänjer sig med värmen. Undertecknad som agerade YL denna afton fick M:s uppdrag att gå ned till Kajutan och kalla bröderna
till kapitelsalen. Stämningen där var som vanligt hög så man fick
slå rejält med staven för att påkalla uppmärksamheten. Det blev
en fin och värdig Loge där tre av våra gästande bröder från 24
Gungner fick tjänstgöra. Efter en snabb återställning av kapitelsalen var det dags att avnjuta en brödramåltid bestående av tre rätter.
Under brödramåltiden avhandlades först lite visor och sedan vid
recipiend bordet kom snacket igång med allt från Bridge till operasångarna Domingo och Pavarotti.
Orderns Marskalk Hans Wallberg pratade i sitt tal varmt om det
fina arrangemanget i Karlstad för årets Riksting. M Jakob Sjöling
höll tal och hade också goda vitsord från det nyligen genomförda Rikstinget. M rekommenderar alla bröder att försöka komma
på dessa årliga tillställningar, och för M:s del var detta 7:e raka
Rikstinget, om jag inte kommer ihåg fel. Statistiken i portalen vidimerar detta.
MU Lerny Hermansson höll tal och förklarade att han inte detta år
kunde medverka som brukligt på Rikstinget, då Br Leif Svensson
från 24 Gungner skulle gifta sig med Lerny’s syster den helgen.
Br Stefan Sandell informerade om att den årliga Säve sommarfesten kommer detta år att hållas den 11 augusti på sedvanligt ställe
och alla ombads boka i sin kalender omgående. Mästarbordets
blommor delades ut till Claes Berg 24 Gungner som genast delade
med sig med en ros var till respektive recipiend. Det återstående
lotteriet gick sådär för de flesta. Denna afton var det OM Hans
Wallberg som kammade hem både tredje och första vinsten.
Referent Morgan Carlsson

Ordens Styrande Mästares Fond (OSM-Fonden)
– När Du vill hylla en broder – BG 625-0419
Text och jubilar med adress skickas till or@bifrostorden.se
BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 3 oktober 2018

Gävle

Vid vårens sista logemöte
kunde vi välkomna flera gäster. Den mest långväga var
M Jens Östling från Karlskrona som turligt befann sig
i trakten. Gradgivningen genomfördes stämningsfullt till glädje
för gästande bröder och dagens recipiend. Br Sven Lidström tilldelades Veterantecknet för 25 års medlemskap och Dick Lindqvist
uppvaktades för fyllda 75 år.
Referent Jan Källberg. Fotograf Daniel Holmgren

23 Forsete

Malmö

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad
Datum: Onsdagen den 22 augusti 2018
Antal besökare inkl. recipiend: 25
Recipiend/Fadder: Anton Berben/Sven Norlinder
Efter århundradets kanske hetaste sommar, var det välbehövligt att
komma tillbaka till logen. Här finns svalka och bröder att möta. En
ny broder sökte inträde i brödraskaran. Ritus förflöt utan missöden
där de tjänstgörande gjorde en minnesvärd grad I. Vår nya broder
började sin resa för att bli delaktig av Ordens lära om frihet ”En
tidlös sammanslutning för Mänskliga Värden”. Fadderbrev överlämnades till Sven Norlinder. Efter högtidligheterna bjöd M Mats
Ahrling broder Bengt Widen komma fram till Mästarebordet. Vi
informerades om att broder Bengt erhållit Grad X: Den Styrande
Viljans Grad vid årets Riksting i Karlstad. Antalet bröder som får
inneha Grad X är helt beroende av hur många bröder som finns
i vår Orden. Bifrostorden har över 700 bröder med Grad IX och
den upplevs som den sista graden. Broder Mats Hyltén fick också
framträda då han mottog OFT (Ordens Förtjänsttecken) vid Rikstinget. Bengt och Mats fick hyllningar på sedvanligt sätt. Mästarbordets blommor delades ut redan innan brödramåltiden. Den
broder som förärades blommor var undertecknad. Jag känner mig
hedrad och full av glädje. Mina tankar går till M Mats och vårt
samtal över mobilerna om öppenhet. Av var och en broder ”fordras ärlighet, pålitlighet och en god vilja.” Mycket återstår kring
hur vi kommunicerar med vänner och bekanta, men finns intresset
och viljan kan vi göra oss förtjänta av vänskapen. Talet till Orden
höll M Mats Ahrling om utveckling på det personliga planet och
genom medlemskapet i Orden. M höll talet till dagens recipiend
och välkomnade Anton till Bifrostorden och logen. Fadder Sven
BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 3 oktober 2018

Norlinder dekorerade Anton med Bifrostnålen samt material för
läsning framöver. Sven fortsatte med att berätta om en händelse i
livet som drabbade honom under sommaren. Att få ett besked om
ett sjukdomstillstånd en diagnos. Därefter få ett svar att nu finns
inte denna diagnos längre av läkaren. Tiden mellan dessa besked,
så hinner tanken skena iväg. Att vara rädda om varandra, vänner,
familj osv får ett stort mervärde i livets olika situationer, en trygghet som vi alla skall vårda. För övrigt vill jag tacka broder Rolf
Magnusson som tror på mig. Det gäller de referat som skrivits och
kommer att skrivas om vad som händer i logen. Jag kommer att ta
över ansvaret och hoppas att ni alla inte jämför mina försök med
de alster som Rolf skrivit. Kom gärna med tankar och idéer, jag är
öppen för vad du vill säga.
Referent
Bengt O Fernerud
Fotograf
Rolf Magnusson

24 Gungner

Från vänster Sven
Norlinder, Anton
Berben och M Mats
Ahrling

Borås

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 14 september 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 37
Recipiender/Faddrar: Jesper Devrér/Claes Berg, Andreas
Olofsson, Daniel Blomvall, Per Pettersson, Kristofer Ståhl/Bengt
Segerblom, Patrik Åsedal/Magnus Andersson
Gäster: OSM Patrick G Lundeberg, OSSM Thommy Brännström,
OL Bo Löfgren, OM Hans Wallberg, OK Olavi Ollikainen, OI Allan
Jensen, OR Fredric Björk, OC Anders Randelius
Så var vi åter tillbaka efter en mycket fin sommar för höstens första
sammankomst. Kapitelsalen var utsmyckad i frihetens röda färger.
Sex nya främlingar hade hörsammat kallelsen för att få recipiera
i Grad I. Vi hade förmånen att ha OD som gäster under kvällens
gradgivning. M Anders Svenningsson med tjänstgörande bröder
genomförde ritus med bravur. Efter uttåget till samlingssalen gratulerade övriga bröder recipienderna. Efter lite trevlig samvaro
och förfriskningar i baren var det dags för brödramåltiden. M Anders Svenningsson höll talet till fosterlandet och vår Orden. OSM
Patrick G Lundeberg höll tal till recipienderna, övriga medlemmar
av OD presenterade sig och berättade vad de har för arbetsuppgifter i OD. Recipiendernas tal hölls Av Kristofer Ståhl. Brödramåltiden avslutades med kaffe och kaka där våra MU genomförde
dragningen av lotteriet. Kvällen/natten avslutadesmed
trevligt samkväm i
baravdelningen.
Referent Nils-Erik
Karlsson. Fotograf
Gert Johansson
Mästaren med recipiender och gästande OD
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26 Vanadis

Karlskrona

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 31 augusti 2018
Antal besökare inklusive recipiender: 34
Recipiender/Faddrar: Anders Eriksson, Conny Strömberg/Stefan
Garsten Urban Nilsson/Ola Nilsson
Från vänster ses de
nyantagna bröderna Anders Eriksson,
Conny Strömberg
och Urban Nilsson
framför faddrarna
Stefan Garsten (Anders och Conny)
och Ola Nilsson
(Urban) samt Mästare Jens Östling
Då var det åter dags för Vanadisbröderna att samlas till loge. Det
hade nu gått mer än fyra månader sedan Mästaren avslutade vårterminens kapitel. Därför blev det många glada återseenden bröder emellan. I recipiendrummet hade tre inträdessökande bänkat
sig. Sorlet var påtagligt då Yttre Ledsagaren påkallade samling i
kapitelsalen, som var dukad till Frihetens Grad.
De tjänstgörande bröderna genomförde ett mycket stilfullt kapitel, helt enligt ritus. Därutöver hade rekvisitan blivit uppdaterad
(uttryckt med dagens ordval), vilket bidrog till det fina helhetsintrycket. Samtliga tre inträdessökande bestod prövningen och alla
närvarande bröder kände förmånen att få tillhöra orden och vår
loge. Vid den efterföljande brödramåltiden hölls talet till Orden
av Förste Ställföreträdande Mästare Patrik Cederholm. Patrik höll
ett tal som dels berörde vår Ordens mål, utveckling och historia
och dels vår Ordens mest grundläggande umgängesregler. Han
avslutade talet med vikten av att alltid värna om den egna logen.
Mästare Jens Östling höll talet till de nyantagna bröderna. Också
detta blev ett utbildande tal där Jens beskrev, att förutom att vi
inte berättar utåt om vår ritus och rekvisita, det som är hemligt för
yngre bröder efterhand blir känt, allteftersom man erhåller en ny
grad. De recipierade erhöll vardera en recipiendpärm, Bifrostnål
och en röd ros.
Broder Arne Althinsson hade nyligen fyllt 85 år och han gratulerades med blommor, hurrande och sång. ExM Thomas Johnsson
hade gift sig och även han gratulerades med blommor. Vid de fria
talen tackade de nyantagna, genom broder Urban Nilsson, för en
spännande upplevelse där känslan av närvaro och värme varit påtaglig. Mycket positivt och högtidligt summerade han. Faddrarna
till de recipierade, bröderna Stefan Garsten och Ola Nilsson berättade om bakgrunden varför de rekommenderat Anders, Conny och
Urban och hur de lärt känna dem.
Skattmästare Stefan Södergren redovisade resultatet av dagens
insamling samt gav en exposé över vad som kan finnas i en kollekthåv, utöver gängse svenska betalningsmedel. Damlogen Galatea stod denna gång för tillagning och servering av den utsökta
trerättersmenyn. Stort TACK för det! Vanadis lovar att återgälda
på motsvarande sätt.
Referent och Fotograf N-G Johnsson
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27

Odinsal

Uppsala

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 25 maj 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 62
Recipiend/Fadder: John Juter/Matte Bergqvist och Christoffer
Urby, Tomas Larsson/Matte Bergqvist, Fredrik Norling/Matte
Bergqvist
Gäster: M Kent Andersson, Patrik Vuorela 5 Åsagård, Johan
Furuskog 24 Gungner, Styrbjörn Gille, Kenneth Holgersson,
Gunnar Holmsten, Hans Pantzar, Lars-Gunnar Vicklander 29
Rosheim
Terminens sista logeafton var som traditionen nu mera bjuder
återigen förlagd på en fredag. Att det är populärt visar sig tydligt när så många bröder närvarar, med hjälp av gästande bröder
var vi dryga sextio stycken. Kvällen startades med del två i Tord
Eriksson uppskattade romprovning där tre nya spännande romsorter presenterades och avnjöts. Då det i år varit den varmaste maj
sedan mätningar startades i Uppsala så fick baren ta ishinkar till
hjälp för att kyla ölen. Under middagen höll broder Kurt Wikenadler ett mycket uppskattat tal till Orden.
Referenter Ola Jonsson/Johan Johansson.
Fotograf Fredrik Jonneryd

Från vänster M Thomas Andersson, John Juter, Christoffer
Urby, Tomas Larsson, Matte Bergqvist och Fredrik Norling

Faktaruta

Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Tisdagen den 28 augusti 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 51
Recipiender: David Erickson, Jakob Jerresand, Mikael Morsäter,
Göran Thorsell
Gäster: OK Olavi Ollikainen, Magnus Halvarsson, Hans-Owe
Hidlund, Urban Hjärne 4 Valhall, Daniel Holmgren 22 Righeim
Terminens sista logeafton var som traditionen nu mera bjuder
återigen förlagd på en fredag. Att det är populärt visar sig tydligt när så många bröder närvarar, med hjälp av gästande bröder
var vi dryga sextio stycken. Kvällen startades med del två i Tord
Eriksson uppskattade romprovning där tre nya spännande romsorter presenterades och avnjöts. Då det i år varit den varmaste maj
sedan mätningar startades i Uppsala så fick baren ta ishinkar till
BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 3 oktober 2018

Från vänster M Thomas Andersson, John Juter, Christoffer Urby,
Tomas Larsson, Matte Bergqvist och Fredrik Norling
hjälp för att kyla ölen. Under middagen höll broder Kurt Wikenadler ett mycket uppskattat tal till Orden.
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Referenter Ola Jonsson/Johan Johansson.
Fotograf Fredrik Jonneryd

Gondler

Kalmar

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad, samt invigning av ny lokal
Datum: Fredagen den 18 maj 2018
Antal besökare inkl. recipiend: 84
Recipiend/fadder: Tobias Linde/Olof Westerlund
Gäster: OSM Patrick G Lundeberg, OL Bo Löfgren, OI Allan
Jensen, OK Olavi Ollikainen, OM Hans Wallberg, OHL Lars-Erik
Furuskog. IOEM Sven Kristiansson, IOEM Tore Persson, SLM
Peder Grahn Ladulås, M Börje Berzén 12 Nicopia, M Johan
Brundin 17 Grimner, ExOH Jon Asp, Göran Straume 10 Withala,
Lennart Zetterström 12 Nicopia, Kjell Karlsson, Johnny Engström,
Kjell Holm, Christer Bricer, Jan-Eric Carlsson, Claes Engberg,
Roger Tarsén, Günter Müller, Mats Persson och Mats Ytterborg
17 Grimner, Bengt Eliason 31 Rimfaxe, Hans Bild, Bill Johansson
34 Linneus
Från vänster M Tommy
Eriksson, recipiend Tobias Linde, Fadder Olof
Westerlund, och OSM
Patrick GLundeberg
Då har vi kommit till vårsäsongens sista logekväll
och äntligen kan vi ha
invigning för vår nyrenoverade och utbyggda logelokal som blivit nästan
dubbelt så stor som tidigare. Massor med gäster och med OSM Patrick G Lundeberg och
delar av OD på plats för att ge denna kväll något utöver det vanliga. Både för oss i logen och alla våra gäster blev detta en fantastisk
kväll. OSM och halva OD genomförde själva invigningen och där
efter tog M Tommy Eriksson över klubban och genomförde Grad
I och allt detta flöt på oerhört bra och var mycket fint och stämningsfullt. Efter ritus framfördes gratulationer till Ulf Gustafsson
som ”nollat” i ålder. Välgångsönskningar från Karl-Gunnar Roth
lästes upp, Karl-Gunnar Roth var OSM när 28 Gondler blev loge
år 2000 och var då med vid den högtiden. Logen lämnade även
över en present i form av en graverad vas till vår hyresvärd tillika
BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 3 oktober 2018

Broder Olof Westerlund för allt arbete med den nya logelokalen.
När ordet var fritt tackade både Åke Assarsson och Stefan Jonsson
för stöd och blommor under sina sjukdomstider och en eloge till
logens curator Lasse Rosqvist. Kvällens första tal hölls av OSM
Patrick G Lundeberg och började sitt tal med Vilken Fest! Och
visst var det så, en fantastisk fest som var mycket högtidlig. Över
80 bröder i vår lokal. OSM gav också fin kritik till vår loge, en
fungerande loge med bra återväxt. OSM framförde också att det
var extra glädjande att få höra två bröder som tacka sin Kurator för
dennes engagemang. Detta tyder på att vår brödravård fungerar.
M Tommy Eriksson hälsade vår nyförvärvade Broder Tobias Linde välkommen till vår loge och Orden och en uppmaning om att
inte tveka om han har frågor och synpunkter. Tobias tackade för
förtroendet att få komma hit och gav även ett tack till sin Fadder
Olof Westerlund. Sedan följde flera talare som gratulerade oss till
den fina lokalen och en fin present från våra Bröder i Kronoberg
(34 Linneus). Ett tal som värmde lite extra var från förre OSM
numera Ordens Hedersledamot Lars-Erik Furuskog som också
tyckte lokaliteterna var ett stort lyft mot tidigare och riktade ett
tack för värme och stor kamratskap. Mästarbordets blommor till
ExM Bo-Lennart Holmsten som stått för det mesta av logistiken
och gjort denna kväll möjlig. Bukett nummer två till Bo-Lennarts
fru för hon släppt iväg honom på allt jobb han lagt för denna kväll.
Kaffe och avec intogs denna gång i matsalen och en fantastisk
kväll gick mot sitt slut.
Datum som missades av oss i möteskalendern i Bifrost nr II
Grad II 2018-10-26
Grad III 2018-11-23 (Julbord)
Grad IV 2018-12-14
Referent Per-Olof Svensson. Fotograf Bo-Lennart Holmsten

29

Rosheim

Norrtälje

Faktaruta

Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 18 maj
Antal besökare inkl. recipiender: 33
Recipiender: Anders Jansson, Tommy Sjödin
Fr v. Åke Nilsson Tommy
Sjödin, Anders Jansson
och Kenneth Holgersson
Denna sköna försommarafton visade alla hur
ritus ska genomföras.
Utan stakning lotsades
de i den nya graden upptagna bröderna genom
turerna och som avslutning fick vi även nöjet att hälsa Nicke Wagemyr formellt välkommen till Rosheim. Han kommer närmast
från Runrike i Täby.
Vid det här laget har inget kunnat missa hur GDPR påverkar oss
alla närmast dagligen. För Rosheims vidkommande har nu ämnet
genomlysts från de flesta ledder och så än en gång denna kväll
under övriga frågor och ett stycke därefter. Brödramåltiden avslutades med att broder Georg Ekeström informerade om det av
honom och andra bröder utvecklade teaterstycket, rörande uppkomsten av vår Orden, nu är nära sitt färdigställande. Den tredje
och avslutande akten beräknas vara klar den 6 oktober.
Referent Ture Lindén. Fotograf Gunnar Holmsten
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Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad
Datum: Lördagen den 7 juli 2018
Antal besökare Inkl. recipiend: 51
Recipiend: Rickard Grape 29 Rosheim
Gäster: OK Olavi Ollikainen 4, SLM Tirfing Tomas Lindkvist, SLM
Heimdal Björn Torstenius, M Thomas Andersson 27 Odinsal,
OJT Kurt Wikenadler 27 Odinsal, Mikael Ringsby 14 Solheim,
Finn Hultman 16 Runheim, Urban Sjölander 22 Righeim, Fredrik
Eriksson, Lennart Eriksson, Tord Eriksson, Göran Grape, Magnus
Green, Tomas Hellsten, Stefan Jangenfalk, Jakob Jerresand,
Tommy Lundin, Andreas Melin, Mikael Sjölander, Leif Svensson,
Fredrik Sparf, Anders Sävborg, Roine Thunberg 27 Odinsal
Från vänster
Hans Malmström Rickard
Grape och M
Håkan
Holgersson

Lördagen den 7 juli samlades, för sjunde gången i rad, 29 Rosheim till sommarloge. Till logens stora glädje gästades kapitlet
även denna gång av ett stort antal bröder. I enlighet med traditionen avsåg Uppsalabröderna att försöka bli fler än värdlogens
bröder, men även denna gång kom föresatsen på skam, men Rosheims bröder uppskattar denna inofficiella tävlan. Bättre lycka
nästa år. Att vi slapp hålla kapitel, under sommarens hetaste dag,
utan kunde njuta av lite mer normala temperaturer, gladde samtliga. Ett nytt inslag i denna sommartradition var att logen ändrat sig
från att ge grad IV till att istället satsa på Frihetens Grad. Dagens
recipiend fick därmed känna av den stora gemenskapen som ett
stort antal besökande bröder skapar. Att stämnigen var hög runt
bordet vid brödramåltiden med så många ätande är nästan självklar. Inte blev det sämre av att dagens snapsvisor följdes av en
specialversion av bröderna från Uppsala sjöng sin signaturmelodi,
något som de har för vana att göra när dom besöker annan loge.
Denna gång kryddade Odinsalarna med en specialskriven vers
som hyllning till värdlogen Rosheim. Ett stort tack för detta.

lämnade sedvanliga introduktionshandlingar samt en Faddergåva
till broder Kent. Mästarbordets blommor överlämnade Mästaren
till Yvonne som ser till att vi får mat och dryck, ett populärt val.
Mästaren i 18 Mjölner Sten Svensson hade valt att ta med en ny
broder, Jan Nilsson, för inträde i 18 Mjölner hos oss.

Faktaruta

Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 7 september 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 32
Recipiender: Dan Svennberg, Per Wasting
Gäster: SLM Björn Torstenius Heimdal
Redan när vi slog upp portarna insåg vi att det skulle bli en varm
sammankomst. Någon hade vridit upp värmen så att de flesta fick
finna sig i att bli kokta i nivå med korven som serveras
som aperitif. Ett trettiotal bröder räcker mer än väl till för att värma upp svala lokaler varför vi hoppades att det inte upprepas. Ritus i Kapitelsalen samt avdukning genomfördes lika smidigt som
det numera är brukligt varpå hungriga bröder intog sina platser i
matsalen. Dessvärre råkade ett av köttfaten tömmas framför en av
de svältande varvid upprörda rop om att ’-Nu går jag hem!’ kunde
höras. I slutändan visade det sig att två matlådor kunde fyllas men
det var än en gång nära ögat. Mästarens tal till vår Orden fylldes
av en enträgen anmodan till samtliga bröder om att delta mera
aktivt i logearbetet, såväl inom direktoriet som med övriga uppgifter. Den rådande tendensen är att ett fåtal bröder låter arbetsuppgifterna cirkulera mellan sig vilket kan bli slitsamt i längden.
Dan Svennberg gav sin personliga syn på vänskap i sitt recipiendtal varpå brödramåltiden avrundades med sedvanligt lotteri och
avtackning av Bifrostdamernas som hjälpt oss med serveringen.

31 Rimfaxe

Referent Ture Lindén

Helsingborg

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 7 september 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 40
Recipiend/Fadder: Thomas Malmborg/Kent Bredén 31 Rimfaxe,
Jan Nilsson/Sten Svensson 18 Mjölner
Gäster: M Sten Svensson 18 Mjölner, ExM Sven-Erik Nilsson
18 Mjölner, ExM Bo Olsson 18 Mjölner, ExM Hans Berggren 20
Vesthav, Bernt Gustavsson 7 Junehus samt 17 bröder från 18
Mjölner

Referent & Fotograf Gunnar Holmsten
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Runrike

Täby

Faktaruta

Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Tisdagen den 12 juni 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 24
Recipiender: Magnus Halvarsson 4 Valhall, Fredrik Brask 5
Åsagård, , Bertil Sandberg 32 Runrike
Gäster: OK Olavi Ollikainen, IOEM Astor Baldesten 16 Runheim,
SLM Björn Torstenius Heimdal, Hans-Owe Hidlund, Urban Hiärne
4 Valhall, Ulrich Vilmar 5 Åsagård, Stig Axelsson 8 Manheim,
Claes-Göran Hörnqvist 16 Runheim, Thomas Hellsten 27 Odinsal,
Gunnar Holmsten 29 Rosheim
De nya vännerna
Magnus, Fredrik
och Bertil
Sist ut på vårterminen bland
Heimdals loger,
när
studentutsläpp och skolavslutningar står
som spön i backen (f ö det enda
som verkar göra
det denna vädermässigt sagolika vår), har det numera blivit tradition att Runrike samlas för en sista gradgivning inför sommaren. Inget undantag denna gång – vilket liksom är hela poängen
med traditioner. En härlig skara bröder från såväl egna logen som
gästande loger fick möjligheten att uppleva en varm försommarkväll i frack eller mörk kostym.
Denna gång hade vi glädjen att välkomna de tre bröderna Fredrik
Brask, Magnus Halvarsson och Bertil Sandberg till Vänskapens
grad. De första två och ett flertal gäster kom från andra loger,
såväl inom som utom Heimdal, gav en fin inramning till gradgivningen och manifesterade också det fina med just Vänskapens
grad och den gemensamhet som vår Orden innebär.

Efter de sedvanliga hyllningarna till fosterlandet och Orden väntade talen enligt tradition. Talet till Orden hölls på ett föredömligt
sätt av OK Olavi Ollikainen och talet till recipienderna hölls på ett
lika föredömligt av SLM i Heimdal Björn Torstenius. När det så
var dags för dagens recipiend att hålla sitt tal ställde sig den nya
brodern Rickard Grape upp och levererade väl valda ord varefter
han utbringade en skål för Orden och de bröder som valt att delta i dagens gradgivning, när så mycket annat gjorde anspråk på
uppmärksamhet; Sveriges kvartsfinal mot England i fotbolls VM
samt att det för första gången i historien kördes GP Speedway i
Hallstavik.
En särskild reflektion, väl värd att göra, är att logen besöktes av
bröder från sex olika loger samt att samtliga grader fanns representerade. När maten och kaffet avslutats samt att lotteriets vinster
var fördelade reste några bröder i hast hem för att hinna med sista
delen av fotbollsmatchen.

32

Referent Olle Bergqvist. Fotograf Christer Lind

Från vänster: Kent Bredén, Thomas Malmborg, M Bo Andersen,
Jan Nilsson och M Sten Svensson
Vi hade glädjen hälsa en ny broder till vår loge, Thomas Malmborg. Fadder Kent Bredén, som väntat sedan tidigt i våras, men
under tiden deltagit i de aktiviteter vi haft. Det visar sig att broder
Thomas har goda kunskaper om Ordensliv då flera av hans släktingar är ordensbröder i skilda Ordenssällskap. Mästaren överBIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 3 oktober 2018

Brödramåltiden avnjöts under trevlig samvaro och sedvanligt
hög stämning bland bröderna. Ordens Kansler stod för orden till
Orden. Mästaren tog själv till orda i talet till recipienderna och
Magnus höll recipiendernas tacktal.
När vi skildes åt och var och en begav sig hemåt i den ljusa försommarkvällen, var det med en härlig känsla av vänskap och av
förväntan inför kommande gradgivningar.
Referent & Fotograf Mattias Boldt

33 Danheim

Kristianstad

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 25 maj 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 25
Recipiend /Fadder: Benny Andersson/ Marcus Petersson, Mats
Lennvig/Staffan Elvstrand.
Gäster: M Bo Andersen, Jan E Granholm, Lennart Juhlin samtliga
31 Rimfaxe
Fr v Benny Andersson,
M Peter B Arvidsson
och Mats Lennvig
Denna afton samlades
bröderna till en logeafton i Frihetens Grad.
Efter en stämningsfullt
genomförd ritus vidtog brödramåltiden där
logens bröder och de
tillresta gästerna såg till
att det blev en trevlig
tillställning och en kväll värd att minnas. Recipienderna Benny
Andersson och Mats Lennvig upptogs i Frihetens grad och gratulerades av närvarande bröder.
Referent & Fotograf Jörgen Elvstrand

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad
Datum: Lördagen den 30 juni 2018
Antal besökare inkl. recipiend: 29
Recipiend /Fadder: Martin Arvidsson/Peter B Arvidsson
Gäster: Tommy Albinsson 15 Norheim, Jon Asp 10 Withala,
Mats Hyltén, Bengt Widén, 23 Forsete, M Sten Svensson, Mikael
Ekdahl, Leif Göran Nilsson, Sven-Eric Nilsson, Glenn Danielsson,
Thomas Karlsson 18 Mjölner
Logen 33 Danheim bjöd i år ännu en gång in till ”Sommarloge” i
Frihetens Grad.
Logens bröder, ett antal gäster från andra loger, samt en recipiend
hade hörsammat Mästare Peter B Arvidssons kallelse till reception
och sommarloge denna lördag. Under måltiden delade Logen 33
Danheim ut en gåvocheck á 4 000 kr till broder Andreas Hörström
som i slutet av augusti är en av deltagarna i VM i Field Target i
polska Niegowonice. Bild och reportage om VM på annan plats
i tidningen. De tillresta
gästerna samt de närvarande bröderna såg till att
det, som alltid, blev en
trevlig tillställning. Recipienden Martin Arvidsson upptogs i Frihetens
grad och gratulerades av
de närvarande bröderna.
Referent & Fotograf
Jörgen Elvstrand
Fr v. Recipienden Martin Arvidsson och M Peter B Arvidsson

BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 3 oktober 2018
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33 Danheim

Kristianstad

Faktaruta

Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 7 september 2018
Antal besökare inkl. recipiend: 26
Recipiend: Kurt Svensson
Gäster: IOEM Tore Persson, Bengt Eliasson 31 Rimfaxe
Logens Mästare Peter B Arvidsson, hade denna afton kallat bröderna till en logeafton i vänskapens grad. Efter en stämningsfullt
genomförd ritus vidtog brödramåltiden där logens bröder och de
tillresta gästerna såg till att det blev en trevlig tillställning och en
kväll värd att minnas. Recipienden Kurt Svensson upptogs i vänskapens grad och gratulerades av närvarande bröder.
Referent &
Fotograf
Jörgen Elvstrand
Från vänster
Carsten Jörgensen, M Peter B
Arvidsson, och
recipiend Kurt
Svensson

Utgivningsschema 2018
Nr Manusstopp Till läsare Temasidor
4

18 november

Vecka 50

Bifrostorden

Aktiviteter utanför
våra logemöten

1 S:t Örjan, Stockholm
S:t Örjans årliga surströmmingsfest
den 16 augusti 2018

Burkarna öppnades och en angenäm doft spred sig över
omgivningen. Surströmmingsälskarna fick efter nästan ett
års väntan äntligen avsmaka årets inläggning, och Oskar
gjorde oss inte besvikna i år heller.
Den av S:t Örjan av tradition anordnade surströmmingsfesten
på själva premiärdagen den 16 augusti besöktes av 27 bröder.
Vanligtvis brukar lokalen vid dylikt tillfälle vara fullbokad
med närmare 50 deltagare, men varför det fattades så många
denna gång förblir en gåta. Några konkurrerande evenemang
existerade inte såvitt känt. Men stämningen var det inget
fel på. Bröderna avnjöt läckerheterna med de tilltugg som
seden bjuder, d.v.s. tunnbröd, messmör, mandelpotatis,
hackad rödlök och västerbottenost. Naturligtvis ingick även
lämpliga drycker, vilka intogs tillsammans med framförande
av passande visor till ackompanjemang av Assar Åbergs
dragspel.
De som öppnade burkarna och såg till att duka borden med
de nödvändiga tillbehören var Holger Andersson, Peter Biro,
Anders Fredriksson och Johnny Gustafsson. Vi tackar dem
för den lyckade kvällen och de som inte kom kan känna sig
besvikna. De får förhoppningsvis chansen nästa år.
Referent & Fotograf Bo Haufman

OD-ledamot har ordet
1 Ordens Marskalk
2 Ordens Intendent

3 Ordens Räntmästare
4 Ordens Intendent

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

Plats

Värdloge

Datum

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Södertälje
Kalmar
Karlskrona
Nyköping
Oskarshamn
Eslöv
Stockholm

13 Torkild
28 Gondler
26 Vanadis
12 Nicopia
17 Grimner
18 Mjölner
Bifrostorden

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

9 Carolus, Karskoga
Pubafton och Dartmästerskap
Onsdagen den 23 maj 2018
Onsdagen den 23 maj hade vi en Pubafton, där vi hade
möjlighet att bjuda in tilltänkta recipiender. Vi var 14 bröder
och två nya som var mycket intresserade. Vi samlades i vårt
logehus, där vi först minglade lite. När alla hade kommit
så dukade vi upp kvällens mat som enligt tradition är
Pyttipanna, ägg, rödbetor och inte minst massor med HPsås. Salladsskålen var bara skådebröd som vi ställde i hörnet
på bordet. Alla fick nu äta så mycket de orkade, för mat
saknades inte. Efter maten startade broder Klas Ahlstrand
årets upplaga av Carolusmästerskapen i dart. Anders Jones
är en trogen broder som alltid brukar vara med, men han
saknades tyvärr i år. Då han alltid placerade sig på prispallen,
så såg den lite annorlunda ut i år. Årets vinnare blev Klas
Ahlstrand med våra gäster Jan Eklöv och Jan Bäckström som
god två och trea. Det var en otroligt vacker kväll, så vi kunde
sitta ute på vår balkong en
längre stund. I alla fall tills
myggen ville annat. Vi var
tyvärr inte så många i kväll,
men det blev en trevlig träff.

BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 3 oktober 2018

Den här torsdagen i maj går färden ut till Slättåkra och
Ingemar Wernersson som hälsade oss daglediga bröder
välkomma. Under en promenad i natursköna Slättåkra, nu
när landskapet är som fagrast, fick vi en historisk guidning.
Den handlade om spår från en svunnen tid när det fanns
verksamhet i trakten. En paus för fika var naturligtvis given.
Väl återkomna till Wernersson fick vi möjlighet att beskåda
hans fordonsmuseum med mopeder, motorcyklar och bilar
och mycket mer. Ett tävlingsmoment ingick där vi åter igen
skulle kora Logen 10 Withalas inofficiella mästare i dart
för daglediga. Lasse Johansson fick då bli av med sin titel
från förgående år och nu övertogs mästartiteln av LarsErik Furuskog. Vi tackar Ingemar Wernersson för en trevlig
förmiddag i Slättåkra.
Referent & Fotograf Ingemar Dalsjö
Fikapaus i
det gröna

Referent & Fotograf
Hans Wester
Årets vinnare i darttävlingen
BIFROST

9 Carolus, Karlskoga
Studiebesök och ölprovning den 9 juni 2018
Lördagen den 9 juni var vi på ett studiebesök på Gammelbacka
Bryggeri i Karlskoga. De levererade sin första öl i februari
2017, och nu kan de leverera mellan 40 000 och 65 000 liter
per år. Dom har sex sorters öl som man kan beställas på
Systembolaget.
Vi var 12 som deltog, sex bröder och sex nära och kära,
släktingar som vänner. Vi fick prova sex sorter med
tilltugg av de 12 sorter som de faktiskt brygger. Vi gick en
rundvandring och fick lära oss allt om ölbryggning.
Det är ju en hel vetenskap med alla sorters jäst, malt och
humle. Sedan fortsatte eftermiddagen med att prova de sista
ölen. Sedan satt vi kvar i puben, pratade och drack mer öl.
En mycket trevlig dag med god öl och trevliga vänner.
Ett stort tack till alla som kom.
Referent
Hans Wester
Fotograf
Christer
Ericsson

Örjansbröder som avnjuter en årlig tradition

10 Withala, Vetlanda
Lars-Erik Furuskog ny ”mästare”

BIFROST

10 Withala, Vetlanda
Besök i Södra Solberga
Innan maj månads utgång var det dags för nästa besök för
daglediga bröder som träffas varje torsdagsförmiddag.
Denna gång gick färden ut till Södra Solberga ett par mil
utanför Vetlanda där Anders Järnland hälsar oss välkomna.
Anders tog med oss på en promenad i omgivningen nu när
försommaren står i sin vackraste blom. Varje plats har en
egen historia som Anders skildrade på ett fängslande sätt.
Han berättade till exempel om gårdens historia och dess
marker. Vidare visade han ett antal gamla motorcyklar vilket
väl återspeglar hans intresse för sporten. Efter promenaden
var det dags för fika med bröd från vår sponsor Oskar
Frising innan vi vände hemåt. Vi tackar Anders för en trevlig
förmiddag i Södra Solberga.
Referent & Fotograf Ingemar Dalsjö
Anders
Järnland
berättade
för oss på ett
fängslande
sätt

Ett glatt gäng
vid Carolus
ölprovning
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13 Torkild, Södertälje
Vänafton den 23 maj 2018

14 Solheim, Karlstad
Sommarutflykt med damer på Dalslands
Kanal lördagen den 18 augusti 2018

Min hund Milou börjar plötsligt skälla när vi vi sitter i köket
och äter frukost tidigt på morgonkvisten. I åratal har vi ätit
våra frukostar tillsammans i lugn och ro. Det har liksom blivit
en stund av stillhet, kontemplation och uppladdning inför
den stundande dagens vedermödor och/eller glädjeämnen
och sällan har Milou signalerat att han störs av något.
Milous starka reaktion tyder på att han anser att några
obehöriga närmar sig vårt hus utan att ha frågat honom om
lov. Det visar sig dock att han har fel för det är nämligen
Kristinehamns
Bifrostherrars samåkningsgäng som kör
Diskuterande bröder
upp på gårdsplanen för att erbjuda mig att följa med. Något
Onsdagen den 23 maj 2018 hade vi beslutat oss för att prova
som ju måste betraktas som en synnerligen behörig gärning
ha en vänafton i 13 Torkild. Vad skulle vi ha för tema? efter
eftersom vi ska ut på en sensommarutflykt med damer på
lite funderingar kom vi på att snapsprovning vore en kul
Dalslands Kanal.
grej så här strax före midsommar och då ska man inte prova
de vanligaste sorterna utan man ska försöka prova andra Nu går färden vidare
sorter. Det var 24 bröder som hörsammade vår inbjudan under glatt och kamratligt
varav fem gäster (nya tänkbara bröder) sen är det ju så att samspråk. Det visar sig
man måste ha något att smaka till snapsarna och sill är ju under samtalets gång att
ett måste sen skaldjur, lax av olika sort samt ost och skinka. en av bröderna i bilen har
När vi hade inhandlat det som behövdes så var det lite jobb gjort ett långt uppehåll
att göra en tallrik med smakbitar till varje besökare samt att i sin bifrosttillvaro men
sammanställa lite information om vad som serverades.
nu beslutat sig för att
När allt var framdukat så bjöds bröderna in för att starta återvända till ett aktivt
sökandet efter bästa kombon mellan de olika snapsarna bifrostliv. Han verkar
och tilltuggen. Efter ca. en och en halv timme så hade vi mycket glad över detta sitt beslut och han ser också med
provat igenom de olika smakkombinationerna och en allmän förväntan fram mot dagens övningar. En rörande story
röstning om vilken kombo som passade bäst. En lottdragning faktiskt och vi önskar honom åter i vårt brödraskaps öppna
under vilket Assar vår Mästare informerade lite om vår loge famn. I Karlstad ansluter vi till övriga ressugna bröder
och lämnade över med damer och övriga medföljande familjemedlemmar.
ansöknings-papper Vi åker nu vidare med buss till Långbron och där kan man
till våra besökare, konstatera att det är mycket flera familjemedlemmar med
därefter var det på resan än det brukar vara. Detta är mycket trevligt och
dags att avsluta vår förhöjer stämningen avsevärt. En genomräkning visar att vi
trevliga kväll.
tillsammans är 34 personer
som är med på utflykten.
Referent & Fotograf Väl framme i Långbron
Mikael Bergh samlas vi och går till bords
för en lättare förtäring. Vår
En av provledarna
mästare Johan Axelsson
håller ett tal i vilket han
tackar oss för de insatser
som vi gjort inför och under
Riksmötet. Han framhåller
att många gett oss ett
mycket gott betyg för det sätt på vilket vi genomfört detta
arrangemang. Och beröm är ju alltid trevligt att få och det ger
Aktiviteter utanför logearbetet” visar på ett utmärkt sätt hur
dessutom energi för nya friska tag och stärker Bifrostandan.
logerna träffas och trivs också i andra sammanhang
Kanalbåten M/S Dalslandia anländer och vi går ombord för
än på logesaftnar.
att fara vidare till Håverud. På båten serveras vi middag
Detta är viktigt för logernas fortlevnad och utveckling och
som består av helstekt Fläsknoisette, potatis, grönsaker och
ger eventuella presumtiva bröder en chans få en inblick i
champinjonsås. Det smakar härligt så det ligger nog ett uns
hur trevligt logearbetet kan vara och bröder kan i ett
sanning i ordspråket att ” sjön suger”. Resan går genom ett
”lättare” sammanhang berätta om hur
mycket vackert och sjörikt landskap och sjögången är måttlig
Bifrostordens arbete fungerar!
och inte alls till besvär. När man sitter till bords märker man
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att sittplatserna i
anslutning till borden
intill fönstren ligger
under
vattenytan
utanför båten.
Bordsskivorna ligger
bara någon decimeter
högre än vattenytan.
För ett oroligt sinne
kan det nog generera
en viss ”ubåtskänsla” som väl lättar något när man märker
att fönstren inte är öppningsbara.
Stämningen är lättsam och serveringspersonalen är trevliga
och glada där de tar sig fram på den smala golvytan
bärande på våra olika
beställningar.
Under resan slussas vi
genom Akvedukten
vid Håverud som är
en mycket intressant
upplevelse och ger
upphov till många
fina
fotominnen.
Efter Håverud åker
vi rälsbuss som tar oss tillbaka till Långbron och sedan via
buss åter till Karlstad. Under denna sista del av resan ger flera
bröder uttryck för sin uppskattning av utflykten och menar
att det varit en mycket minnesrik upplevelse. Väl framme i
Karlstad skingras gruppen under glada tillrop och tillönskar
varandra ett snart återseende i det ordinarie logearbetet. Säg
kan det bli bättre än så. Stort tack till reseanordnarna.
Referent Lennart Nyqvist. Fotograf Lars Lindberg
BIFROST

15 Norheim, Västervik
Seniorträff torsdagen den 17 maj 2018

Numera är det en Bifrostbroder som ingår i detta sällskap.
När man ger den sista föreställning och man avslutar med
lite mat så startar man även upp med nästa års föreställning.
Många förslag blir det vad namnet på föreställningen skall
heta. Antalet föreställningar genom åren har varierat oftast
runt 11, men sista året blev
det bara 7 men nästa lika
mycket publik som på 11
föreställningar.
Arne Meijer i två skepnader,
dels föreläsare och därefter
som dansbandssångare
Man har deltagit i revy SM
och 2013 vann VARS i ett
nummer under kategorin
sång.
Namnet på nyårsrevyn 2018
blev till slut Hoppkucklat.
I år rörde det sig mycket
om nybyggnationen av
Slottsholmen, Gotlandsbåten och fullmäktiges
ordförande som samtidigt
är ordförande i Västerviks
Ishockeyklubb och Västerviks Bostadsbolag.
Andra händelser som måste
vara med är ju kommunens
politiker, i år handlade det
om tåget/buss till Linköping,
Multihall, Södra infart.
En viktig detalj är att alla
i ensemblen måste skratta
första gången man hör ett nummer annars utesluts det.
Premiären äger alltid rum tretton dags afton men utav alla år
har den inte varit fullsatt, av någon konstig anledning måste
man höra vad någon tyckte om föreställningen innan man
bestämmer sig för att gå. Något som är svårt är att få de
yngre att gå på revy. Arne avslutade sin föreläsning med att
klä om sig till dansbandssångare och framföra sin version av
De sista ljuva åren.

Efter detta var det dags att äta sill och potatis med tillbehör,
kaffe och kaka innan Tommy Albinsson informerade om b
la ombyggnad av gårdshuset vilket är speciellt eftersom det
I mitten på bilden 100 årige Göte Jonsson
är kultur klassat.
Nytillträdde Mästaren Kenneth Drott informerade om
Seniorerna i 15 Norheim hade sin sista träff för våren kommande händelser i logen. Som sig bör önskade man
2018, torsdagen den 17 maj 2018, drygt 30 Bröder hade varandra en skön sommar och välkomna till höstens
samlats denna soliga och varma majdag. Tommy Albinsson aktiviteter i både logen och seniorverksamheten.
hälsade välkommen och då speciellt till dagens föreläsare
Arne Meijer. Arne berättade om ”Hur man sätter upp en
Referent & Fotograf Thomas Manfredh
revy”. Arne är nämligen den drivande kraften i Västerviks
Amatörrevysällskap (VARS). Sedan starten 1994 har men
satt upp 23 revyer två år är överhoppade av olika anledningar.
Fortsättning på sidan 26
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JÖNKÖPING – En stad med 734-årig historia

Året var 1284 när kung Magnus Ladulås
gav Jönköping sina stadsprivilegier. Stadens upphöjning från central marknadsplats, till större samhälle och småningom
till stad faller sig ganska naturligt där
den låg i södra ändan av Sveriges andra
största insjö – Vättern som för övrigt sägs
ha ett djup av ca 130 m på sitt djupaste
ställe. Stadsprivilegierna finns att beskåda på Rikshistoriska muséet i Stockholm
där den som så önskar kan beskåda dessa.
För en sann lokalpatriot skulle det säkert
vara naturligt att ha utmärkelsen i Jönköpings Rådhus, högborgen för de politiska
besluten men givmilda som vi smålänningar är, låter vi huvudstaden förvara
privilegiebrevet i sitt original.

I det moderna Jönköping finner man idag
de stora logostikföretagen som har upptäckt vilken central punkt Jönköping är.
Man försörjer hela den nordiska marknaden med sina logistiktjänster och i spåren
av detta har följt stira lagerlokaliseringar
från jätteföretag som har kunnat slå sig ner
tack vare en expansiv industripolitik från
kommunledningen vilket gjort att staden
ständigt växer. Den som passerar Jönköping utmed Sveriges puls E4 åker igenom
Smålands största stad med ca 135 000
medborgare i kommunen
och ser de etableringar
som är gjorda framför
allt i de södra och västra
delarna i staden.

I Jönköping fanns också ett munkkloster
som ligger försänkt i de undre delarna av
staden och under de senare århundradena har man byggt nya byggnader över det
silversmycken som en gång fina klostret
som tillhörde franciskanerna och tros ha
varit uppfört vid tiden för privilegiebrevet
och levt under tämligen lång tid. Så sent
som 1524 lät det tala om sig då några av
munkarna dessvärre inte kunde motstå
frestelsen och lade beslag på silversmycken i klostrets ägo som gömdes hos några
kvinnor och som självklart avslöjades.
Många sätter Jönköping i samband med
flera kristna samfund och förvisso är det
så och det återspeglas även i vardagslivet.
Det är dock inte särskilt annolunda än i
andra liknande städer.

IKEA har flera gigantiska lageranläggningar och
Elgiganten likaså. Även
utländska
storföretag
finns i området och det
har skapat många arbetstillfällen. Det för också
med sig att utbidningsäsendet ständigt utökas
och Jönköping University – Högskolan i
Jönköping drar till sig studenter som ofta
varvar sina utbildningar med att arbeta på
storföretagen.

Jönköping – Vätterns Pärla – ligger naturskönt i en dal med den stora sjön som
förhärskande inslag i naturbilden. Förr i
världen var sjön en viktig del ur transportsynpunkt och sjöfarten var betydande. Det
var en av anledningarna till att Junebygden
var en stor handels- och marknadsplats
med betydande industri som fick näring
i området. Bland annat startades Jönköpings Vapenfabrik som småningom blev
Husqvarna Vapen och den utveckling som
det företaget har haft och har på den globala marknaden är av oanad betydelse.
Företaget har också tillverkat motorcyklar
och vem kommer inte ihåg Guldpilen och
Silverpilen? Där vapentillverkningen startades blev det småningom en tändsticksfabrik. Också den blev en världsomspännande verksamhet och hade flera fabriker
inte bara utomlands men även i angräsande
städer såsom Vetlanda och Tidaholm. Flera
dotterbolag fanns i koncernen som flyttade sitt huvudkontor till Stocholm och finns
där under namnet Swedish Match. Nuförtiden görs inga tändstickor och inriktningen
har gått mot tobaksprodukter.
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Stadens stoltet är hockeylaget HV71 som
kan visa upp inte mindre än fem SM-titlar.
Det senaste guldet tog man 2017.
Det är dessvärre lite tyngre för det anrika
fotbollslaget Jönköpings Södra IF som sedan 1922 har bedrivit främst fotbollsverkasamhet. Sin storhetstid hade klubben under
40-talet med flera år i Allsvenskan men är
nu ett av lagen i Superettan.
Kulturhuset Spira, Jönköping (Smålands Musik &
Teater). Foto: Jörgen Steen

Kulturlivet erbjuder ett fint länsmuseum,
ett konserthus – Spira – som är till för hela
Jönköpings län samt i anslutning till Elmia
kongresshallar ytterligare ett konserthus.

Logen 7 Junehus
hittillsvarande Mästare
Carl Gustafsson
1928–1936
Den förste tjänstgörande
Mästaren hette Carl Gustafsson. Han var med om
att starta logens verksamhet som då hade sina logemöten på Grand Hotell
i Jönköping. På den tiden
var det flera medlemmar
som kom från olika körer varför det musikaliska inslaget var påtagligt. Broder Carl
var också ordförande i Drätselkammaren
vilket idag kan jämställas med kommunalordförande.
Ernst Gustavsson
1937–1939
Under de två följande åren
hanterades Mästarklubban
av Ernst Gustavsson som
efterträddes av tidigare
nämnde Carl Gustafsson.
Man kan anta att längtan
efter Mästartiteln blev för
stor men sejouren blev två
år 1940-1941. Konkurrensen uppstod på
nytt mellan dessa herrar så br Ernst beträdde Mästarbordet redan 1942 och satt sedan
kvar till 1954. En tolvårig period som får
anses vara sällsynt och till det de år som
tidigare fanns i levnadsbeskrivningen. Således sammantaget 14 år.
Karl Ljungberg
1955-1960
Han efterträddes 1955 av
Karl Ljungberg som ledde
logesamanträdena fram till
1960 då Hugo Elfström tillträdde som Logen 7 Junehus´ fjärde Mästare.
Hugo Elfström 1961-1965
En av stadens mer kända
näringsidkare ikädde sig
sedan Mästarkappan och
tog på sig uppdraget de
kommande tio åren.

Det stora utställingsområdet Elmia erbjuder utställningar och mässor året runt och
de mest kända är lantbruks- och skogsmässorna, husvagnsmässan och kring påsk
den stora motormässan. Till det kan läggas
järnvägsmässan och underleverantörsmässan och dessa mässor utgör sammantaget
aktivitiet hela året om. Hotellnäringen har
haft en tillväxt som en följd av alla evenmang och de stora hotelkedjorna erbjuder
boende för alla tillresta.

En besökare i Jönköping under sommaren
hittar en badstrand mitt i centrum. Den är
välbesökt under varma lata sommardagar.

Logen 7 Junehus
I Bifrostorden finns Jönköping också representerat. Logen bildades 1928 och har
nu fått 90 års erfarenhet med sig i bagaget.
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Einar Nilsson var känd
som järnhandlare och drev
en butik med klassiska inslag där man kunde finna allt som en byggare kunde behöva
för att restaurera och bygga
nytt. Einar Nilssons Järnhandel finns än idag om
ej under br Einars ledning
men väl en son som ärvt
denna fina järnhandel.

Seth Ohlson
1977–1985
Br Seth tillhörde
även han en broder
som axlade manteln under lång
tid. Han uträttade,
precis som sina
företrädare goda
insatser för logens
fortlevnad. Under den här tiden växte logen och var en av de största inom den dåvarande storlogen Gotheim.
Efter Seth Ohlsson återfanns br Ingvar
Larsson som under 1986–1991 med stark
närvaro förde logen och höll sammanträdena strikt och inlevelsefullt. Författaren
till denna berättelse inträdde i logen när br
Ingvar var Mästare så därför kommer jag
särskilt ihåg honom. Br Ingvar har också
haft uppdag i Ordens direktoriet och gjort
sig välkänd för
många fantastiska
insatser.
Ingvar Larsson
1986-1991

aktiv besökare i logen och gärna följer med
till storlogen Gotheim. Han är en stadig besökare på Rikstingen. Han räds inte för att
hjäpa till om så erfordras. Han ansvarar för
närvarande för arkivet i storlogen Gotheim.
Anders
Danielsson
2006–2010
Vår elfte Mästare
i Logen 7 Junehus
blev br Anders Danielsson. Anders
ledde logen under
fem år och arbetade intensivt för att tillföra nya bröder.
Mikael Geiron
2011
Mikael
Geiron
hade hade dessvärre en alltför kort
tid hos oss. Han
hann dock med
att vara Mästare
under ett år men
lämnade därefter
över klubban till br Jan-Ove Lipponen
som under de tre följande åren ansvarade
för logens verksamhet.
Jan-Ove
Lipponen
2012-2014

Charles Sundqvist
1992-1996
Den därefter tillträdande Mästaren var br Charles
Sundqvist.
Hans arbete i logen
under de år han satt Mästare är också minnesvärda. De satte sådana avtryck att avancemang till logemästare i Gotheim stod på
tur och därefter uppdrag i Ordensdirektoriet. Br Charles har gjort gott intryck på alla
som han arbetat med.
Sven-Olof
Wilhelmé
1997-2001
Wille, som vi alla
kallar honom tillträdde 1997 och
förde logen med
dess Ritus i god Junehusanda. Vår loge
blomstrande och medlems antalet var runt
250 bröder. Tillväxten var god under 80och 90 talen.

Einar Nilsson 1966-1976
BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 3 oktober 2018

Carl-Erik Grahn
2002-2005
Ny
Mästare
2002 blev broder
Carl-Erik Grahn.
Br Carl-Erik som
fortfarande är en

Jörgen Steen
Nuvarande Mästare i logen (den
fjortonde i ordningen) är författaren till denna sammanställning över
staden Jönköping,
dess
näringsliv
och industri, dess
utveckling
och
samhälleliga institutioner.
Jörgen Steen 2015Vill i logen trycka på det arbete vi lägger
ner och att vi nu kan se tillbaka på 90 år
av logeliv vilket får anses vara danande
framför allt för Bifrostorden men även för
Logen 7 Junehus.
Vi uppmärksammar våra 90 år med en konventionell logedag den 27 oktober i våra
logelokaler med lite annorlunda händelser.
Vi kommer att ge en Grad III, hålla en stipendieutdelning, ge en jubileumsmiddag
samt avsluta med dans.
Er tillgivne Jörgen Steen
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Fortsättning från sidan 23

15 Norheim, Västervik
Sommargolf som tradition i 15 Norheim

Man ska vara rädd om traditioner, i alla fall tycker man så i
15 Norheim. för nu arrangerades den traditionella bangolfen
för femte gången. 18 Bröder samlades onsdagen den 18 juli
i vår underbart vackra stadspark där golfbanan ligger. Något
färre bröder var samlade denna vackra sommarkväll men i
konkurrens med mycket annat typ semester vackert väder
och elitseriespeedway så var tävlingsledarna Mats Pettersson
och Anders Nilsson nöjda. Det blev tre stycken sexmannalag
som tävlade där bästa slaget på varje hål räknas. Segrande
lag behövde trettiotre (33) slag, i laget deltog Kjell Arpsäter,
Peter Matsson och Mårten Frej. Noteras bör att Kjell har
varit med i det segrande laget under alla fem åren. En unik
prestation. Andra laget hade ett slag mera så det var tajt in i
kaklet. Anders Nilsson hade som sig bör bästa rundan 35 slag
följd av Michael Steiner 38 slag. Så var det även förra året
men mindre antal slag i år. Logens Mästare Kenneth Drott
tackade alla för en trevlig gemenskap och alla samlades runt
kaffebordet. Priserna delas ut vid nästa gradgivning i form
av något från baren.
Referent Thomas Manfredh. Fotograf Anders Nilsson

historia, etc. För 18
Mjölner är årsdagen
extra högtidlig, då vi
samlas innan kapitlet
och hedrar våra brustna
länkar.

15 Norheim, Västervik
Kräftskiva lördagen den 25 augusti 2018

Logens Mu Anders Svensson tillsammans med bröderna
Björn Fransson och Peter Jonsson hade varit lyckosamma
med föregående helgs kräftfiske, ett utmärkt utgångsläge för
15 Norheims kräftskiva! 28 bröder hade hörsammat kallelsen
och infann sig i vårt ordenshus i god tid före utsatt tid. Innan
vi fick hugga in på de nykokta godsakerna prövades vi i en
brödrakamp bestående av pilkastning, precisionskast med
utgången femkrona och en klassisk tipspromenad. Frågorna
var både kluriga och svåra och tog bland annat upp vitt
skilda ämnen som film, fåglar, geografi, glass, dalmatiner
och Beyoncé. Lag 2 knep segern i den hårda tävlingen. Dags
att sätta sig till bords! Mu dukade upp Jansson, köttbullar,
många goda ostar mm. och vi lät oss väl smaka. På detta
följde de utsökta kräftorna som räckte gott och väl till
alla. Under hela kvällen levererades snapsvisor och roliga
historier av varierande kvalitet. Avslutningsvis fick vi alla
en lektion i kräftfiskets och kräftskivans historia, från Erik
XIV via Albert Engströms ”kräftor kräva dessa drycker”
till 1994 års avskaffande
av lagen som reglerade
kräftfiske. Utbildare/talare
var vår Sk Mats Pettersson.
Efter en mycket rolig och
trevlig kväll tror jag att alla
närvarande ser fram emot
nästa års kräftskiva!

Platsen är vår minnessten
på kyrkogården. Stenen
hittades av vår Broder
Sven-Erik Nilsson.
Och med några bröders
gemensamma arbete blev detta en verklighet. Vidare med
ett vänligt tillmötesgående från kyrkogårdsförvaltningen,
fick stenen en fin plats nära grindarna. Ett tjugotal bröder
samlades för en tyst minut, M läste några ord till bortgångna
bröders minne, ett ljus tändes och blommor lades vid stenen.
Referent & Fotograf
Sten Svensson
BIFROST

18 Mjölner, Eslöv
Klubbafton på Eslövs Flygfält lördagen den
2 september 2018

Referent Michael Steiner
Fotograf Peter Jonsson

fina vinster. Det var tio trötta men glada Bröder i MU:s
arbetsgrupp som sent på kvällen körde hem efter att allt var
undanplockat och städat. Alla var överens om att detta gör
vi om igen nästa år!
Referent Glenn Danielsson. Fotograf Sten Svensson
BIFROST

19 Gagnrad, Borlänge
”Hästkraftsvecka” tisdagen den 29 maj

”Hästkraftsveckan” inleddes tisdagen den 29:e maj med
speedway på Avesta motorstadion med många hästkrafter
per ekipage och avslutades fredagen den 1 juni med travfest
på Rommetravet med en hästkraft per ekipage. Den 29.e maj
hade Gagnradsbröder bosatta i Avesta bjudit in Bifrostbröder
från logerna Aroshus och Gagnrad till fartfest på Avesta
motorstadion. Logebröder, i vissa fall med damer; samlades i
det underbara försommarvädret för att följa elitseriematchen
i speedway mellan hemmalaget Masarna och gästande
Lejonen. Trots ivrigt påhejade av Bifrostbröderna lyckades
hemmalaget Masarna inte rå på de rytande Lejonen. Något
molokna efter den bittra förlusten samlades vi i Korskrogens
bygdegård där Gagnrads Avestabröder dukat fram en läcker
buffé med Janssons frestelse och sedvanliga tillbehör. Efter
att låtit oss väl smaka av alla läckerheter var förtreten med
förlusten snart glömd. Efter maten ställde speedwayoraklet
tillika banspeakern Håkan Bängs upp och förklarade
speedwayens snåriga regelverk. Ett stort tack till Broder
Anders Mathsson och Arle Lundquist och övriga Gagnrad
bröder från Avesta för ett utmärkt arrangemang.
Referent & Fotograf
Åke Danielsson
Anders Mathsson
omgiven av förväntansfull
speedwaypublik

Bröderna hugger in!

Det segrande laget: fr.v. Peter Matsson, Kjell Arpsäter och
Mårten Frej

Köerna var stundtals långa vid grillningen
BIFROST

18 Mjölner, Eslöv
Samling vid Mjölners Minnessten 26 maj

Samtliga deltagare vid bangolfen hos 15 Norheim

26

Den 26 maj inföll 18 Mjölners årsdagsfirande. Traditionellt
betyder det ju att kapitlet blir lite extra högtidligt och
att talen vid brödramåltiden kanske anknyter till logens
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Antal besökande inkl. bröder: 156. Årets Familje-flygdag
i 18 Mjölner blev en fantastisk inledning på höstterminen.
Inte minst på grund av perfekt väder och hela 150 besökande
bröder, systrar med familjer och vänner. Bland dessa även
flera presumtiva bröder som vi hoppas får recipiera i
december.
Kön till grillspett och varmkorv var stundtals lång men alla
var glada och samtalen i kön många. Det fanns aktiviteter till
alla. Ett 40-tal tog en flygtur över Eslöv med omnejd. Det
fanns golftävling och spikslagning där det gällde att få ner
spiken på tre hammarslag. Det fanns flygplan och rallybilar
att titta på. Barnen bjöds på fiskdamm, ansiktsmålning, en
tur i militärbil, och mycket annat. Allt var lika populärt. Kl
15 var det flyguppvisning med hissnande manövrar och rök
över himlen. Lite senare fick vi en otrolig uppvisning med
ett radiostyrt flygplan.

Håkan Bängs förklarar
speedwayens mysterier
BIFROST

19 Gagnrad, Borlänge
Rommetravet den 1 juni 2018

Fredagen den 1 juni gick i travsportens tecken. Hans
Karlsson och Per-Åke Granlund hade inventerat bröder
till samkväm på Rommetravet i Borlänge – att döma av
uppslutningen, 23 personer, ett populärt initiativ. Bröder,
och i flera fall med respektive, strömmade till. Längst
tillresande var Broder Jonsson med respektive från Västerås.
Programmet omfattades av en guidad tur på anläggningen
och även en inventering av stallbacken. Unge och lovande
Kaffe, kaka och glass satt bra efter alla strapatser och hemmatränaren Joakim Elfving informerade om sin
eftermiddagen avslutades med ett stort lotteri med många verksamhet och satsning på travsporten. Flera nyfikna och
BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 3 oktober 2018
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intressanta frågor ställdes av gruppens deltagare och Joakim
Elfvings svar var exakta och uttömmande. Slutligen tipsade
Elfving om att han hade segerchans med Diadem Viking i
kvällens andra lopp. Ett tips som till mångas glädje slog in
till drygt fyra gånger pengarna i vinnarodds. Olle Rydell
informerade om sin uppgift som ansvarig banveterinär
och ekipagekontrollant Håkan Andersson berättade om
sina sysslor under tävlingskvällen. Efter den guidade
turen styrdes kosan mot travrestaurangen. Där väntade
en kulinarisk buffé som åtnjöts samtidigt som spännande
travlopp skyndade på matsmältningen. Tiden går snabbt
när man har roligt, säger ordspråket. Trivselträffen på
Rommetravet var inget undantag.

Efter en alltigenom trevlig
gemenskap avslutades
brödraaftonen.
Referent & Fotograf
Nils-Erik Karlsson
Segraren Claes Berg

BIFROST

25 Alvheim, Eskilstuna
Klubbafton torsdagen den 30 augusti 2018

BIFROST

24 Gungner, Borås
Brödrakväll med bågskytte den 18 maj

Det var dags för det första mötet efter sommaruppehållet.
Sommaren har varit makalös, solen har verkligen arbetat på
högtryck. För oss soldyrkare har det varit hur härligt som
helst. Ja, sommaren har fortfarande ett grepp om oss, den
vägrar att släppa taget. Därför var det passande att två killar,
Fredrik Larsson och Martin Granqvist från Ecokraft besökte
oss. Det skulle handla om solceller, ett intressant ämne i
energisynpunkt. De informerade om solens kraft och hur
gången är från beställning till uppbyggnad av solcellerna.
Det blir fler och fler som skaffar sig solceller. Ett miljövänligt
alternativ. De bröder som är villaägare fick säkert något att
fundera över om de skulle skaffa sig solceller eller inte.
För övrigt uppvaktades broder Lars-Göran Jacobsson med
anledning av sin 75 årsdag.

En 20–25 bröder och potentiella medlemmar hade hörsammat Referent Conny
inbjudan till brödraafton med bågskytte på Borås bågskytte- Halvardsson. Fotograf
Sören Lindell
förenings anläggning.
Vi mottogs av klubbens
M Nils-Eric Carlevad
instruktörer som gick
ses omgiven av
i genom regler och
informatörerna
Martin
hur man hanterar båge
Granqvist
och
Fredrik
och pil. Efter några
Larsson från ECO kraft
övningsrundor startade
tävlingen, och alla var BIFROST
taggade.
Gungnerbröder med
pil och båge
Till slut stod Claes
Berg som segrare. Efter
prisutdelning åkte vi
till ordenslokalen där
vi serverades goda
smörgåstårtoroch MU
öppnade baren.
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Vid logen Vanadis säsongsavslutning lördagen den 26.maj fick
deltagarna uppleva både kylslagen morgon, förmiddagsregn
och så småningom en eftermiddag i strålande solsken. Så
blev förutsättningarna för logens 13.VWNF med traditionell
grillavslutning på Skönstavik.

Deltagarna i
skjuthallen,
improviserat
fikaskydd
för regn

Inramning VWNF 2018

Referent & Fotograf Per-Åke Granlund

Besöket hos Rommetränaren Joakim Elfving var populärt.
Elfving bjöd på sig själv och delgav åhörarna intressant
information om travtränaryrket

26 Vanadis, Karlskrona
Vanadis Wheelers Nostalgia Festival 2018
med våravslutning den 26 maj

Besök i logekapitel i storloge och grundloge
är en av förutsättningarna för befordran till högre grad
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Fjolårets segrare Maria Jönsson Schön hälsade de drygt
20-talet deltagarna välkomna på skolgården i Jämjö. Förutom
deltagare ur Karlskronas herr- och damloge hälsades också
traditionsenligt Mercedesekipaget Kling och Jaguarekipaget
Straume från Vetlanda. Maria, lärare på skolan berättade om
sin fina arbetsplats och gav därefter förutsättningarna för
årets rally. Broder Tommy Johansson hade hjälpt Maria med
utformning av rutten.

Rutten

Efter start bar det iväg söderut på Torhamnslandet, för att
därefter svänga norrut längs med kustvägen över Sandhamn,
Truseryd, Olsäng, mot före detta danskstaden Kristianopel.
Vägen är smal och delvis kantad med höga gärdsgårdar
och oerhört vacker. Det var planerat att den medhavda
fikakorgen skulle intas innanför murarna i den pittoreska lilla
staden, men ymnigt regn gjorde att kortegen rullade vidare
mot Fågelmara, på jakt efter lämpligt skjul för fikapaus.
Reportern, som har ett förflutet i försvaret, kom till att tänka
på att Fågelmara har en skjutbana liggande lite avsides, men
med en bra inbyggd skjuthall som kunde användas. Med
lite tur så var det ingen som utnyttjade banan vid lunchtid
en lördag. Så blev det och alla deltagarna kunde intaga
sitt medhavda under tak. Färden fortsatte därefter norr om
europaväg E22 och västerut, genom småbyar och vacker
natur, för att så småningom landa in på kronans fritidsläger
Skönstavik.

Fredrik Arebark, glad
och stolt 2018 års
VWNF-vinnare

Efter regn kommer
solsken

Nu sken solen och alla
bröder,
systrar
och
gäster lät sig därefter väl
smaka av grillbuffén och
hade trevligt tillsammans. Efter en fantastisk dag önskade
vi varandra en god och skön sommar. En sommar som vi
kommer att minnas som en av de soligaste, varmaste och
torraste i mannaminne.
Ref & Motorreporter samt fotograf N-G Johnsson
BIFROST

27 Odinsal, Uppsala
Sommarbesök hos 29 Rosheim 7 juli 2018

Tävlandet, målgång, prisutdelning
och grillfest

Maria Jönsson Schön,
glad fjolårsvinnare
svarade för den
kluriga tipsrundan

Med en pedagog som
frågeformulerare blev
tipsrundan detta år
extra klurig. När det
dessutom kunde finnas
fler än ett rätt svar på
någon fråga, blev det
hela problematiskt för
många.
Då resultatet presenterades visade det sig
att segrade gjorde
Fredrik Arebark. Fredrik blir därmed den som ansvarar för
VWNF-arrangemanget 2019.
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Gästande bröder från Odinsal besökte sommarlogen
hos 29 Rosheim

Det var förvånansvärt molnigt den förmiddagen, med tanke
på det outtröttliga solskenet som hade dominerat vädret på
försommaren. ”Det brukar ju alltid vara väldigt varmt på
Rosheims sommarloge” tänkte jag för mig själv när jag tog
på mig kostymen. På busstationen i Uppsala mötte jag upp
ett stort gäng svartklädda herrar. Från Odinsal var vi nitton
anmälda bröder att göra den traditionsenliga utflykten till
Norrtälje. Resan går förbi Knivsta som är ett starkt fäste
av Odinsalsbröder, och vår skara utökas ytterligare. Väl
framme i Norrtälje börjar värmen göra sig påmind. Vi är
varma av nittio minuter i buss, vi har värmt oss i bussen med
29

smörgås med tillhörande dryck, och nu har solen tittat fram
dessutom. En liten promenad genom det pittoreska Norrtälje
sedan är vi framme i Rosheims logelokal. Vår värdloge har
en fantastiskt vacker stad som sitt säte! Väl på plats kunde
vi mingla med gamla och nya bekanta. Odinsal har gjort
den här utflykten till Rosheims sommarloge alla år de har
genomfört den, det är inte konstigt att vi börjar känna oss
som hemma och att det blir många bekanta ansikten. Efter
en mycket väl utförd ritus av Rosheims direktorium blev
Bifrostorden en broder rikare. Innan brödramåltiden vill vi få
till ett gruppfoto på Odinsalsbröderna. Det är inte alltid helt
lätt att få alla på plats samtidigt, men till slut fick vi alla med
på bild. Vi fick även fint besök i fotot av Björn Torstenius –
bara trevligt! För att inte riskera att det blev för tyst, ledde
Tirfings SLM Tomas Lindkvist Odinsalsbröderna i en av
snapsvisorna till förrätten. Vi brukar sjunga ”Odinsalaren”
när vi är ute och besöker annan loge. Till brödramåltiden
fick vi avnjuta tal av Heimdals SLM Björn Torstenius samt
OK Olavi Ollikainen. Maten var kall sådan, och de flesta
var nog tacksamma för det. Det är varmt nog ändå i början
av juli. Efter mat och lotteridragning var det dags för oss att
röra oss mot bussen tillbaka till Uppsala. Efter ankomst till
Uppsala besökte några av oss ett till stationen närbeläget
vattenhål, vi ville inte att den trevliga dagen skulle ta slut
riktigt ännu.
Referent M Thomas Andersson.
BIFROST

28 Gondler, Kalmar
Sommarfest på Öland den 6 juni 2018
Grillkungarna Jonas
Hagström och Stig
Nygren i högform
Nu får man väl säga
att det är tradition,
för detta är andra året
i rad som vår loges
aktivitetsgrupp bjuder
till Sommarfest i Rälla
på Öland.
Här äts det av
grillbuffén
Även denna gång är
det vår Broder Stefan
Lander som med sin
fru Birgitta som låter
oss husera på deras B
& B Edit & Julia i Rälla någon mil söder om Borgholm.
Vi träffas på eftermiddagen Nationaldagen den 6 juni och
börjar med en tipspromenad med kluriga frågor. Klar segrare
på detta var Broder Ulf Lundbäck med fru Ros-Marie. Sedan
bjöd grill-kungarna Jonas Hagström och Stig Nygren på
en fin och välsmakande sommarmiddag i den grönskande
trädgården.
Vi fick en mycket fin och trevlig eftermiddag tillsammans i
ett fantastiskt sommarväder.
30

Referent & Fotograf Per-Olof Svensson

30 Torgrim, Hudiksvall
Utflykt till Ystegården, Hillsta
den 1 juni 2018
Filmen intresserade
bröder och systrar

Solig och minnesvärd avslutning av logens vårtermin när
Bifrost-bröderna med fruar
och inbjudna gäster besökte
Ystegården Hillsta för att dels
äta lunch tillsammans, men
innan dess ta del av Jonas
Simas 40 minuter långa film om
Jonnie Dahlström, storsamlaren
av allmogeföremål från hela
Hälsingland.
Entreprenören Jonnie Dalström
investerade åtskilliga pengar
av sin inkomst som bilhandlare
i att rusta och vidmakthålla de
ålderdomliga byggnaderna på Hillsta, hus med anor ända
från sekelskiftet mellan 1600–1700 talet. En av byggnaderna
blev också Jonnie Dahlströms sommarbostad under många
år, genuint och välrenoverat till ursprungligt 1800 tals
skick. DVD- filmen och modern dataprojektering mot den
vita duken gav oss besökare en tydlig bild av storsamlaren
och vad vi kunde förvänta oss få se efter den gemensamma
förtäringen av Chevré-Sallad, bröd och dryck samt
möjligheten att vandra runt i J.Ds sommarhem, oförvanskad
bondemiljö från 1800 talet.
Efter avslutande måltid intogs kaffe med kakor utomhus, på
det stora gårdstunet, där även vår värd för Café och Bistro,
Emil anslöt och bidrog med information till sällskapet
efterhand som salar, rum, och det vitskurade fähusets trägolv
beskådats, troligen skurad med den Hälsingesåpa som
tillverkas i intilliggande byggnad. Näverlurarna provades av
några, med brölande läten, som säkert väckte gårdens väsen,
andra passade på att handla glass, eller besöka vagnslidrets
små butiker. Sammantaget så var allt i Bifrostordens anda,
att få ta del av en stor kulturell gärning, som påminner om
vår egen ordens syfte och mål, vårt samlande av små eller
stora summor till stipendier både på riks och lokala planet
för berömliga gärningar inom kulturens hägn.
Referent Sören Molander. Fotograf Bo Sjöberg
BIFROST

30 Torgrim, Hudiksvall
Utflykt med fruar och vänner

Lyckad och trivsam upptakt när Logen 30 Torgrim,
Hudiksvall startade sin verksamhet inför hösten 2018.
Likt många tidigare år så log solen sitt skönaste leende
när vi samlades vid Bjuråkerkyrkans parkering för
gemensam färd till första etappmålet Movikens hamn, i
nordvästra delen av Dellensjöarna. Den bevarade hamnen
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och båtarna (Bruksminnen) påminner oss om bygdens
järnframställningsepok, i större skala, med början mitten
1800 talet och avslutades 100 år senare 1954 när de sista
stångjärnen från smedjan i Stömbacka valsades till rund och
plattjärn vid numera nedlagda Iggesunds järnbruk. Etappmål
två var masugnarna i Strömbacka där en kunnig och trivsam
guide, (Lars Engren) fördelade sällskapet i grupper om
10 personer, en grupp tittade på 20 minuter lång film med
rörliga bilder från den tid när järnframställningen var ett
hantverk och resultatet helt beroende av yrkesskicklighet.
Några instrument att avläsa fanns inte då i början, endast ett
tränat öga avläste den smälta malmens färg och gnistregnets
intensitet avgjorde när det var dags att tömma smältan,
stenresterna blev slaggsten och järnet ett järngöt. Nästa
grupp om 10 personer vandra med guiden som informerade
om vad vi såg, och frågor kunde ställas i våning efter våning.
Till sist var vi hisnande högt uppe i den synliga skorstenens
början, det var där uppe som masugnen fylldes på med
järnmalm, träkol, kalk, mm. kontinuerligt dygnet runt i
många år. Den förutbeställda lunchen intogs i Strömbacka
brukskaffe, också ett bruksminne, med sin intilliggande
vackra lilla träkyrka. Den intill brukskaffet liggande
smedjan besågs efter lunchen, där järnet från Movikens
masugn förädlades till stångjärn efterhand som de sista
stenresterna bankades ur göten och ankaret sigill präglats
in, garanterade det smidda järnstångens kvalité. Spännande
och intressant var några av våra fruars kommentarer när
Hudiksvalls medlemmar i Logen 30 Torgrim gjorde avstamp
inför höstens logeverksamhet.
Referent &
Fotograf
Sören Molander
Deltagarna
utanför
Movikens
Järnbruk
BIFROST

31 Rimfaxe, Helsingborg
Våravslutning med bangolf

matchen intogs hamburgare, korv och dricka i skuggan,
broder Lennart Juhlin stekte. Svalkande glass köpte vi i
kiosken.
Referent Olle Bergqvist
BIFROST

33 Danheim, Kristianstad
Klubbmästerskap i Go-Kart den 12 maj
Från vänster: Rune
Ohlsson, Jan Nilsson,
Marcus Petersson,
Christer Ohlsson,
Ernie Elofsson
Lördagen 12 maj 2018
samlades bröderna i
33 Danheim för den
sedvanliga kampen
om vem som skulle
bli klubbmästare i
Gokart.
Som vanligt blev det
en spännande och
utmanande tävling i
högsta hastighet. Tävlingen gick av stapeln på Åsum Ring
strax utanför Kristianstad, en bana som även är godkänd för
internationella tävlingar. Efter en hård kamp lyckades broder
Marcus Petersson vinna och fick därmed ännu en inteckning
i 33 Danheims vandringspokal för ”Klubbmästerskap
Gokart”, vi får väl se om någon broder kan utmana honom
nästa år.
Referent & Fotograf Jörgen Elvstrand
BIFROST

33 Danheim, Kristianstad
Stadsvandring lördagen den 25 augusti

Lördagen den 25 augusti 2018 samlades bröderna i
33 Danheim med respektive för att delta i en historisk
stadsrundvandring i Kristianstad.
Under två timmar bekantade vi oss med stadens byggnader
samt sociala, ekonomiska och kulturella historia. Vi fick
även tillfälle att besöka våra logelokaler. Vi avslutade
rundvandringen med att inta måltid med tillbehör på
Biljardkompaniet, en lokal och omgivning som tyvärr har en
bortglömd historia som behöver uppmärksammas. På denna
plats fanns, i början av 1900-talet, en av ”spritkungen” L.O.
Smiths största brännerier i Sverige. Traditionen med stora
brännerier finns fortfarande i Skåne då Sveriges nuvarande
största bränneri finns i Nöbbelöv strax utanför Kristianstad.

Lördagen den 2 juni
träffades ett tiotal bröder
med några medföljande
damer för traditionell
våravslutning med bangolf. Tidigare år, då vi
träffats en vardagskväll
har vädret varit svalt, Referent &
ibland regn. Årets Fotograf Jörgen
match utspelades i Elvstrand
stekande sol, 25 grader.
Bröderna med
Resultatet blev blandat
respektive
med de flesta deltagarna runt 60–65 slag, några över 70.
intar
måltid i
Tvåa blev broder Johnny Archenholtz med 53 slag, vann
historisk miljö
gjorde broder Mästare Bosse Andersen med 50 slag. Priset
blev en putter att använda till kommande matcher. Efter
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BDR – BifrostDamernasRiksorganisation
Rapporter, information och händelser
Presentation av Eva Ekström
Jag heter Eva Ekström och kommer från Rö i Roslagen.
Min första kontakt med Bifrostordern var att min make fick ett
erbjudande om att gå med i herrlogen Rosheim i Norrtälje. När
min make blev medlem hade vi ingen Damloge i Norrtälje.
Några damer som hade makar i herrlogen blev inbjudna att delta på en middag med herrlogen. Den dåvarande Mästaren uppmanade oss att starta en Damloge i Norrtälje. Detta ledde till
att vi bjöd in den dåvarande ordföranden Gunilla Stark Hansén
och Berit Olsson som kom och berättade på ett inspirerande sätt
om logelivet. Vilket senare ledde till att jag var en av sju damer
som var med och instiftade damlogen Skogull i Norrtälje i 2006.
Efter sju år som ledamot i styrelsen, av och till, blev jag vald
till Preses 2014. Jag blev
tillfrågad av valberedningen i BDR 2017 om
jag ville bli styrelsesuppleant i BDR. Jag blev
både glad och hedrad av
att bli tillfrågad. Efter att
ha pratat med min styrelse i Skogull så tackade
jag ja till uppdraget och
blev invald på Riksmötet
i Karlstad 2018.

sitt sommarresidens. Vi började med att
titta på S. A. Hedlunds gästbok. Där ristades
namnet in på de som besökte gården på en
berghäll som en gästbok. Stenhuggaren som
ristade in namnen fick en krona per bokstav. Mycket pengar på
1850–1900 talet.
Brännö Brygga
Brännö och passade då på att besöka Brännö Brygga. Någon månad senare besökte vi Asperö, en av de mindre öarna i Göteborgs
södra skärgård.
Välkomna att följa med oss!! / Promenadgruppen.
Els-Marie Herder Damlogen Vestros
Fotograf: Els-Marie Herder
BIFROST

Damlogen Idavalls Årsmöte 6 februari 2018
S. A. Hedlunds gästbok

Eva Ekström

Fredagen den 16 februari hade Idavall sitt årsmöte och en minihögtids loge i Odd fellows lokal. Vi var 20 systrar som var närvarande. Berit Olsson och
Christina Eriksson från
BDR gästade oss. Det
utdelades Förtjänsttecken Veterantecken och
Hedersmedlemsskap.
Viola Olsson var den
första som tilldelades
ett Hedersmedlemsskap
enligt den nya ritusen

BIFROST

Damlogen Vestos Månadspromenader
Den sista måndagen i månaden, året om, träffas systrar ur Damlogen Vestros för en gemytlig månadspromenad. Ämnet för promenaderna är ”Stadsvandringar Göteborg med omnejd” i samarbete
med Folkuniversitetet. En solig måndag förra hösten besökte vi
Hisingsparken o Släta Damm. S. A. Hedlund, chefredaktör vid
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, ägde Bjurslättsgård som

Prismasystra med m.fl. på vinresa

Släta Damm

BDRs Preses Berit
Olsson utdelade ett
veterantecken till
Birgitta Malm

Kalendarium 2018
19 – 20 januari 2019 BDR styrelsemöte i Norrköping
16 – 17 mars 2019 BDR styrelsemöte i Norrköping

Bifrostbröder/Systrar

Har ni en fru, sambo/särbo eller bekant som är intresserad av gemenskapen i Bifrosts damloger?
Tag kontakt med damlogens Preses, Skrivare eller
er egen loges Skrivare.
Vi vill på alla sätt öka och förbättra samarbetet
mellan våra dam- och herrloger i Bifrostorden!
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Naturreservatet Sandsjöbacka
Efter fikat gick vi runt Släta Damm, en konstgjord damm i parken. Oftast har vi tur med vädret. När vi besökte Naturreservatet
Sandsjöbacka våren 2018 var det perfekt promenadväder, lagom
varmt och uppehåll. När det var dags för fika kom dock regnet så
vi sökte skydd i ett skjul som finns vid badplatsen. Vid sommartid
passar vi på att besöka öarna i skärgården. Förra sommaren var vi
tre systrar på Vrångö en blåsig dag. En måndag åkte vi till Donsö
och promenerade över bron till Styrsö. I somras var vi först på
BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 3 oktober 2018

Vår Preses Margareta
Berger Gylling fick
förtjänsttecken
Text & Foto:
Karina Joelson &
Margareta Berger
Gylling
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Ett glatt gäng Prismor m fl. njuter av solen i väntan
på vinprovning

Lördag 8 september i arla morgonstund, äntrade 18 Prismansystrar och undertecknad från Stjärnbågen, bussen i Vetlanda
för vidare färd mot Tysklands vinvägar. Regnet hängde i luften
men det hämmade inte dessa glada och pigga Systrar. Tänk att
munlädret kan vara så välsmort i denna tidiga timma. I bussen
tjattrades och skrattades det hela vägen. Enda gången det blev
tyst var när det i stället hördes ett litet ”klunk”. Stopp för fika i
Markaryd, sedan vidare mot Helsingborg, där vi bytte buss och
träffade övriga medresenärer. Vidare mot Malmö för att ta upp
fler resenärer, där steg även Anita Lundberg, Forsytia på. Anita
hade dessutom födelsedag, så när hon steg in i bussen sjöng vi ”
ja må hon leva”... och utbringade en fyrfaldig hurra för en förvånad men mycket glad Anita. Så över bron, genom Danmark
stopp för bussfika där kaffe med ”musik” serverades. Gott för
alla som gillar ”stark musik”. Färja från Rödby, på den gjordes
en del inköp av ”magmedicin”, man ska vara rädd om magen
när man är ute och reser.
Vår första natt tillbringade vi på Atlantic Hotel i Bremen, där vi
intog en god buffé innan vi gick till sängs. På söndagen vaknade
vi upp till strålande sol, för vidare färd ner mot Moseldalen.
Vi gjorde en liten tur genom Bremen som faktiskt har en skog
mitt i staden. På vägen passerade vi bl.a. Osnabrück, Düsseldorf. Monica Asp hade gjort ett sånghäfte som innehöll såväl
vinvisor som ”vanliga sånger” och även en del små klurigheter
som vi skulle skriva svar på. Under vägen sjöng vi av hjärtans
lust till övriga resenärers nöje eller kanske förtret, vem vet. Nu
kom vi till dagens höjdpunkt nämligen vinprovning på klostret
Marienthal, som ligger i Ahrdalen, där vi började med att prova
ett vin som slangades direkt ur faten.
Jag såg inte så många glada miner när vi smakade på innehållet i detta glas, desto mer sken vi upp när vi smakade på övriga viner. Här var det mest rödvin som serverades då Ahrdalen
är Tysklands största rödvinsdistrikt. Eftersom dessa viner inte
finns att köpa i Sverige
gjordes en del inköp. Så
vidare ner mot Cochem
där vi skulle övernatta.
Under färden dit kunde
vi njuta av fantastiska
vinrankor som slingraMonica Andersson
väntar på att vinet ska
slangas upp från
vinfatet till glaset
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Glada Prismor på
vinprovning ute
bland vinrankorna

de sig i långa rader
nerför sluttningarna. Vårt hotell Burg
var en upplevelse
för sig. Det var inrett med gamla saker såsom gamla
vapen, ålderdomliga tavlor, speciella
möbler m.m. Även rummen var annorlunda men trivsamma.
En ljummen kväll som lockade några till en liten barrunda.
Nattsuddarna fick gå in bakvägen, hade visst svårt att få nyckeln
att passa i låset, jaja. På måndagen for vi vidare utefter floden
Mosel, med sina underbara vinodlingar på de storslagna kullarna.
Det låg också många vackra hus och även många campingplatser
bredvid floden. På husens balkonger hängde stora klasar med österrikiska pelargoner, väldigt vackert.
Färden gick vidare till Bernkastel, där vi fick lite egen tid för
promenader och shopping och möjligheten att njuta av ett glas
vin och titta på omgivningen. Fick även känna på samma värme
som vi hade i Sverige i somras, härligt.
Vi stannade hos Dr. Pauly-Bergweiler och provade fem av deras
viner. Vår duktiga reseguide Monika Scharm översatte det provningsledaren sa, så vi kunde tillgodogöra oss vinkunskaperna
som hon berättade om. Vidare med bussen på slingrande vägar
över bergen med underbara vyer och milsvida skogar. I Mussbach var det dags för nästa vinprovning hos Winzergenosenschaft
Weinbiet, ett kooperativ av vinbönder som startade 1902 och består av 55 vinbönder. Här provades 5 vita och 1 rött vin, goda
smaker mer inköp.
Övernattning i Neustadt, huvudort i vindistriktet Pfalz, på hotell
Achat Premium där vi intog en god buffé och som vanligt mycket sorl och glada skratt kring borden. Efter måltiden utforskade
vissa barvärlden i staden medan andra fortsatte med vinprovning
i hotellets trädgård.
På tisdagen blev det utflykt till Bad Dürkheim, där det var vinfestival med tivoli, marknad, många mat-och vinställen. Vin serverades i både vin-och ölglas, det ena var femton, det andra tjugofem
centiliter, bara att
välja. Efter besöket på festivalen
fortsatte vi mot
Deidesheim som
är en pittoresk liten vinby.
En kort resa genom centrum förbi kyrkan som är
en klosterkyrka
från medeltiden,
mycket vacker.
Efter 10 minuter
var vi framme på

vingården Weingat Zumstein där vinbonden Dirk Rudy tog emot
oss. Två traktorer med långa sittvagnar efter väntade. I den ena
satt sex tyska gentlemän, som Dirk sade önskade damsällskap.
Vi var inte nödbedda utan tjugo damer hoppade i vagnen, fick ”
knö” på herrarna för att få plats. Först såg de helt chockade ut,
men när vi stämde upp i sång och de såg hur trevligt vi hade tillsammans, lättade ansiktsdragen upp i stora leenden och de t o m
sjöng med i vissa sånger och vi skålade med varandra.
Vinprovningen hölls i vagnarna när vi åkte mellan vinrankorna
och stämningen blev gladare och än mer uppspelt, men som
Dirk sade ” det som händer i Pfalz stannar i Pfalz”. Efter provning av sex viner fick vi, sedan vi passerat förbi stålvinfaten i
källaren, inta en superb buffé i deras trädgård. Där blev vi väl
omhändertagna av Dirk med fru och övrig personal. Inköp av
mer vin, gjorda på Riesling druvor, innan återresan till hotellet.
Efter denna intensiva dag var vi ganska trötta. Onsdagen med
åter en tidig väckning, tog bussen oss denna dag till Heidelberg,
som är vackert belägen vid floden Neckar. En stad med många
vackra gamla byggnader och slottsruinen som ligger högt belägen. Ingen av oss vågade pröva att gå vägen ditt upp.
Istället gick vi en stund och tittade nere i staden innan vi gjorde
en båttur på floden Neckar. Vi åkte förbi det hus där vår drottning Silvia bodde som barn. Vi kunde också se vackra borgar
som låg på sluttningarna utmed floden. Vid Neckarsteinach
hämtade vår chaufför Ulf upp oss för vidare färd till Hannover.
På färden dit fick vi äntligen svar på alla de klurigheter som
Monica skrivit i vishäftet och vi hade varit duktiga på att svara
rätt på det mesta. Kaos på Autobahn, milslånga köer av långtradare, så trafiken stod nästan still, vilket innebar sen ankomst till
hotell Achat, men personalen jobbade över så vi fick lite mat i
magen. Torsdag blev det ännu en tidig morgon med väckning kl
05.30, frukost och början på resan hem till Sverige. Vår guide
Monika berättade om del platser vi åkte förbi och dess historia, hon var mycket kunnig. Monica Asps frågesport denna dag,
verkade inte många ha rätt svar på. Ändå handlade frågorna om
vinodling och vintillverkning, och vi som varit på vinprovning
med guidning nästan varje dag. Kan det vara så att vi ägnade
oss mer åt att dricka än lyssna, hm, hm. Idag inga köer på Autobahn så vi hann med ett stopp i Heiligenhafen för inköp av
andra ädla drycker än vin. Ulf blev genomsvett innan han fått
in allt i bagageutrymmet på bussen. Trots stoppet kom vi fram
till Puttgarden i så god tid att vi hann med en tidigare färja och
vi blev glada att vi hade chans att komma hem en aning tidigare
än beräknat.
Färden genom Danmark och över bron gick snabbt. I Malmö
gick en del av, däribland vår Anita som tackade för trevlig samvaro. På vägen mellan Malmö och Helsingborg, där vi skulle
byta buss, hade en mobilkran fattat eld och stoppade upp trafiken, så det blev att vänta i kö igen. Vi höll humöret uppe och
sjöng sång efter sång. Till slut kunde bussen köra in på småvägar så vi ändå i hyfsad tid kom fram till vår anslutningsbuss
i Helsingborg. Snabbt in med resväskor och vinlådor i bussen.

VM i Field Target - av Andreas Hörström

AlvheimsGolfen den 13 september 2018

Vid Logen 33 Danheims sommarloge den 1 juli så delade
M Peter B Arvidsson ut en check på 4 000 kronor till broder
Andreas Hörström. Andreas som uttagits till VM i Field Target. Andreas berättade att han får bära alla kostnader själv,
så tillskottet hjälper till. Andreas tackade ödmjukast för vad
logen ställer upp med, det värmer. Grenen Field Target är
den nyaste skytteformen i SVSF där man med luftgevär
skjuter på fallmål, ”metallsiluetter” i form av smådjur, som
står utplacerade på ett avstånd mellan 10 och 50 meter från skjutpositionen. Vi
närvarande önskade Andreas
lycka till i VM.

Då var det dags för den 18:e upplagan av Alvheimsgolfen.
Det var tio golfare som skulle göra upp om den prestigefyllda tävlingen om Alvheims ”golfgubbe”. Vädrets makter
skonade oss från regn men kraftiga vindar markerade sin
närvaro stundtals. När alla resultat var inräknade stod Håkan Gustafsson som segrare. Hans resultat blev mycket bra,
69 slag. Han sa i sitt segertal att han tyckte att det var dags
att vinna efter att ha deltagit i alla 18 tävlingarna. Det fanns
även ihop lottad partävling där Håkan Gustafsson och Agne
Olofsson stod som segrare. Närmast hål vann Björn Brodd.
Som vanligt hade tävlingsledningen gjort ett utmärkt jobb.

M Peter B Arvidsson och
Andreas Hörström
Referent & Fotograf
Mats Hyltén

1 Håkan Gustafsson 6 Berndt Larsson
2 Sören Lindell
7 Stephan Bendz
3 Agne Olofsson
8 Björn Brodd
4 Conny Halvardsson 9 Hans Andersson
5 Lars Brandell
10 Kjell Fagerberg
		
Referent Conny Halvardsson. Fotograf Sören Lindell

Av Andreas Hörström har det inkommit denna berättelse
från VM samt en bilder från skyttet.
Nu är jag tillbaka från Field Target VM. Det var en omtumlande upplevelse. 375 skyttar från 40 nationer. Det utspelade
sig 25 km utanför Katowice i södra Polen i ett gammalt nerlagt stenbrott. Så det var mycket vinklar både upp och ner.
Banan var väldigt svår som sig bör på ett VM. Dessutom
var vädret också väldigt påfrestande. Första tävlingsdagen
låg temperaturen runt 32 grader och det fanns inte mycket
skugga att tillgå. Dag ett pågick i sju timmar i stekande sol.
Svårt att hålla fokus mot slutet då man är klädd i en tjock
varm skyttejacka.Dag 2 så började det med varmt väder som
dagen innan men som övergick till åska med åskskurar så
vi alla blev genomblöta, och även utrustningen. Åskan som
var väldigt intensiv ovanför oss lede till att de fick avbryta
tävlingen. Dag 3 Ströks den ordinarie tävlingsdagen och vi
fick istället avsluta vad vi påbörjat dag 2. Då det normalt
sett skulle blivit 3 dagar X 50 mål blev istället 2 X 50 mål.
Vi var 13 svenskar som tävlade och bäste svensk hamnade
på en hedrande 10 placering med 85p av 100p. Själv nådde
jag inte upp till mitt uppsatta mål som var att hamna på den
bättre halvan. Jag hamnade på 159 plats av 226 med 62 av
100p. Vill Ni läsa vidare om Field Target så rekommenderas
följande hemsida:
http://www.skyttesport.se/
Sektioner/Lerduvesektionen/tavlingsverksamhet/
Grenar/FieldTarget

Deltagarna fr v. Kjell Fagerberg, Conny Halvarsson,
Berndt Larsson, Lasse Brandell, Björn Brodd, Hans
Andersson, Agne Olofsson, Stefan Bentz, Håkan
Gustavsson och Sören Lindell
Stefan Benz nära att missa
hålet, Bernt Larsson och Kjell
Fagerberg bevittnar
Bilden nedan: Segraren Håkan
Gustavsson omgiven av tvåan
Sören Lindell och trean Agne
Olofsson, Detta var första
inteckningen i vandringspriset
som Håkan fick. Sören och Agne
har inteckningar sedan tidigare

Andreas på tävlingsbanan

Vid 21-tiden anlände vi till Vetlanda. En stor eloge till Monica
Asp som ordnat så att denna trevliga resa blev av. Vi två Systrar
från andra loger, tackar alla pigga, glada och fantastiska Prismansystrar, som var med på resan, för trevligt sällskap.
Det har varit en kanonresa!

Carina Fyhr tar
en närmare titt på
vindruvorna
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Vid pennan Margona Sällberg Stjärnbågen
Fotograf Monica Asp Prisman
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Till höger: Conny Halvardsson
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Personalia

Jubilerande Bröder
Oktober 2018

December 2018

Januari 2019

Dat År Loge

Namn

Dat År Loge

Namn

Dat År Loge

Namn

1
6
14
16
16
16
19
19
26
26
28
28
29
30

Lars Larsson
Claes Aspenryd
Jan Eriksson
Åke Kalmsten
Guy Olmin
Lennart Lövström
Conny Front
Erland F Nilsson
Peter Rubin
Lars-Åke Nilsson
Birger Karlsson
Runo Gylling
Bengt Björklund
Håkan Andershed

3
3
4
4
4
4
4
6
6
10
10
10
10
11
12
12
12
13
13
13
13
14
14
15
17
18
20
21
23
27
27
27
28
29
29
29
29
30

Joakim Sandin
Ted Sundberg
B-E Larsson-Fröjdman
Sven Nordström
Börje Lundqvist
Stig Persson
Roger Karlsson
Kenneth Eriksson
Rodney Persson
Bengt-Erik Karlsson
Kjell Holm
Roger Ottosson
Kurt Axel Lindström
Dan Lindström
Lennart Knutsson
Hans Hansson
Mats Pettersson
Lars-Erik Holmberg
Kenth Andersson
Leif Persson
Kurt Skoglund
Bo Andersson
Anders Törnkvist
Kent Palmér
Göran Straume
Martin Lagerström
Jan-Erik Rönnholm
Erik Nilsson
Börje Nilsson
Sture Iwarsson
Göran Sandahl
Lars Sandahl
Christer Laurell
Bengt Håkansson
Patrick Lindqvist
Mats Andersson
Gustav Nyström
Jan Callegård

1
2
3
3
8
8
11
11
13
15
15
16
18
18
20
21
23
23
24
24
26
27
31
31

Bill Sjölund
Owe Läth
Georg Svallmark
Bengt Risinger
Sören Lindell
Björn Augustsson
Lars-Peder Erlandsson
Holger Andersson
Göran Springer
Anders Wågman
Sven-Eric Persson
Jan-Ove Lipponen
Åke Överström
Tord Brynolfsson
Sven-Åke Öberg
Rolf Gustafsson
Sven-Olof Fagerberg
Bengt Tegbrink
Gösta O Wickbom
Tommy Hansson
Per Westling
Mikael Karlsson
Dan Hammarlund
Stig Jacobsson

85
75
70
75
80
60
70
80
70
75
70
70
75
70

Gungner
Aroshus
Löfstad
Grimner
Valhall
Vesthav
Grimner
Torkild
Gondler
Löfstad
Gondler
Midgård
Vesthav
Eyrabro-H

			
November 2018
Dat År Loge
Namn
2
3
3
3
5
5
8
8
10
11
11
19
19
22
22
23
25
25
26
28

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

Manheim
Nicopia
Rosheim
Vesthav
Valhall
Vesthav
Junehus
Löfstad
Eyrabro-H
Eyrabro-H
Valhall
Åsagård
Mjölner
Gungner
Midgård
S:t Örjan
Norheim
Runheim
Odinsal
Nicopia

Roger Uller
Åke Askelöf
Leif Hedman
Rune Pegenius
Johan Zedig
Vincent Höjer
Rikard Ottosson
Kennet Andersson
Arne Blomqvist
Kurt Bergman
Erik Svedberg
Leif Lindkvist
Helge Ohlsson
Per Anders Wikström
Roger Samuelsson
Bertil Sköld
Göran Hermansson
Halvar Jonsson
Fredrik Garborg
Lars-Åke Eriksson

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

Midgård
Odinsal
Aroshus
Eyrabro-H
Grimner
Valhall
Withala
Solheim
Torgrim
Alvheim
Grimner
Löfstad
Torgrim
Rosheim
Åsagård
Löfstad
Norheim
Åsagård
Grimner
Mjölner
Solheim
Eyrabro-H
Eyrabro-H
Gungner
Withala
Åsagård
Torkild
Torkild
Alvheim
Grimner
Junehus
Junehus
Mjölner
Linneus
Löfstad
Nicopia
Runheim
Grimner

70
75
95
70
80
60
70
70
75
70
70
60
60
75
70
80
90
70
75
70
75
60
60
75

Junehus
Valhall
Rosheim
S:t Örjan
Alvheim
S:t Örjan
Grimner
S:t Örjan
Åsagård
Löfstad
Mjölner
Junehus
Runheim
Torkild
Midgård
Eyrabro-H
Alvheim
Valhall
Nicopia
Withala
Gondler
Nicopia
Rosheim
Withala

Dat

Namn

Loge

1974-09-24
2018-05-08
2018-05-18
2018-05-23
2018-05-25
2018-05-25

John Montgomery
Toni Timonen
Tobias Linde
Joakim Ek
Benny Andersson
Mats Lennvig

Solheim
Runrike
Gondler
Aroshus
Danheim
Danheim

Dat

Namn

Loge

17 juli
26 juli
29 juli
6 augusti
1 september
3 september

Bengt Nyström
Dieter Stegelbäck
Matti Aaltonen
Roger Westman
Lars Holmberg
Finn O. Jensen

Valhall
Rosheim
Runrike
Righeim
Grimner
Åsagård

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

Dat

Namn

Loge

1975-03-21
2018-03-09
2018-03-09
2018-03-09
2018-03-23
2018-04-25
2018-04-25

John Montgomery
Ulrik Karlsson
Oscar Kindstrand
Simon Roth
Claes Wickström
Joachim Al-kayer
Fredrik Cederström

Solheim
Grimner
Grimner
Grimner
Vesthav
Aroshus
Aroshus

Namn

1976-02-24 John Montgomery
2018-03-23 Jan-Erik Andrén
2018-03-23 Ola Lindholm

Loge
Solheim
Solheim
Solheim

Rickard Andersson
Torkel Jönsson
Michael Nilsson
Tom Sandström
John Juter
Tomas Larsson

Loge

Dat

Namn

Loge

Fredrik Norling
Martin Arvidsson
Rickard Grape
Tony Johansson
Kenneth Lindahl
Tobias Rietz

Odinsal
Danheim
Rosheim
S:t Örjan
S:t Örjan
Mjölner

Dat

Namn

Loge

2018-08-28
2018-08-28
2018-08-31
2018-08-31
2018-08-31
2018-09-07
2018-09-07

Mikael Morsäter
Göran Thorsell
Robin Hultgren
Peter Stenberg
Mikael Wikström
Dan Svennberg
Per Wasting

Odinsal
Odinsal
Norheim
Norheim
Norheim
Rosheim
Rosheim

Namn

Loge

Mjölner
Mjölner
Mjölner
Mjölner
Odinsal
Odinsal

2018-05-25
2018-06-30
2018-07-07
2018-08-14
2018-08-14
2018-08-24

Grad II

Grad II – Vänskapens Grad

Dat

Namn

2018-05-18
2018-05-18
2018-06-12
2018-06-12
2018-06-12
2018-08-28
2018-08-28

Anders Jansson
Tommy Sjödin
Fredrik Brask
Bertil Sandberg
Magnus Halvarsson
David Erickson
Jakob Jerresand

Loge
Rosheim
Rosheim
Åsagård
Runrike
Valhall
Odinsal
Odinsal

Grad III

B efordrade Bröder
Dat

Namn

2018-05-25
2018-05-25
2018-05-25
2018-05-25
2018-05-25
2018-05-25

B efordrade Bröder

Grad III – Kunskapens Grad

Dat

Namn

2018-03-23 Henrik Qvarnlöf
2018-04-25 Per Schröder
2018-05-18 Karl Eliasson

Loge

Dat

Solheim
Valhall
Löfstad

2018-05-31 Jan Jarlbäck

Alvheim

Grad IV

B efordrade Bröder

Grad IV – Hoppets Grad

Dat

Namn

Loge

Dat

Namn

Loge

Dat

Namn

Loge

1977-11-22
2018-03-20
2018-05-17
2018-05-17
2018-05-17
2018-05-17

John Montgomery
Göran Östbrink
Tomas Barkman
Thomas Eriksson
Hans Eriksson
Dennis Frisell

Solheim
Odinsal
Nicopia
Nicopia
Nicopia
Nicopia

2018-05-17
2018-05-17
2018-05-17
2018-05-24
2018-05-24
2018-05-24

Örjan Johansson
Juha Pellikka
Fredrick Rotemark
Torsten Gyllensvärd
Otto Schätzling
Johan Wegelius

Nicopia
Nicopia
Nicopia
Manheim
Manheim
Manheim

2018-05-24
2018-05-24
2018-05-25
2018-05-25
2018-05-25

Fredrik Jürss
Georgios Tselekidis
Philip Berggren
Ulf Fredman
Christopher Isgaard

S:t Örjan
S:t Örjan
Vesthav
Vesthav
Vesthav

Dat

Namn

Loge

Dat

Namn

Loge

Namn

Loge

Dat

Ordens Minnesfond
När Du eller logen vill hedra en bortgången broder
Sätt in bidrag på Bankgiro 625-0419
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Grad I – Frihetens Grad

B efordrade Bröder

Brustna länkar
		

Nya Bifrostbröder

Namn

1979-11-30 John Montgomery
2018-05-09 Magnus Karlsson

Namn

1993-01-14 John Montgomery

Dat

Solheim
Eyrabro-H

2018-05-09 Jonas Mattisson

Loge

Namn

2018-03-24 Alf Egnerfors
2018-03-24 Sigvard Lans
2018-03-24 Anders Swan

Namn

Loge
Eyrabro-H

Grad VI

Grad VI Kärlekens Grad

Dat

Namn

Loge

Solheim

B efordrade bröder
Dat

Grad V Trohetens Grad

Loge

B efordrade bröder
Dat

Grad V

Loge
Alvheim
Alvheim
Alvheim

Grad VII

Grad VII Sanningens Grad

Dat

Namn

2018-03-24 Klas Ahlstrand
2018-03-24 Lars Wester
2018-03-24 John Montgomery
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Loge
Carolus
Carolus
Solheim

Dat

2018-03-24 Christer Blomberg
2018-03-24 Sören Molander
2018-03-24 Bo Sjöberg

Torgrim
Torgrim
Torgrim
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Lite om vår Ordens historia... av Astor Baldesten
För drygt tio år sedan initierade Karl-Gunnar Roth, att några bröder skulle gå igenom Bifrosts äldre papper. Så började Sture Brehmer Valhall, Georg Ekeström, Rosheim och jag, Astor Baldesten,
att gå igenom Bifrosts gamla handlingar, de som ännu fanns kvar. En
del har försvunnit i samband med att kansliet flyttats ett flertal gånger under årens lopp men papper förstördes och slängdes också vid
en vattenskada på kansliet. Det fanns i början inte heller ett system
för att arkivera handlingarna. Dåvarande OSM Sven Wall satt enligt egen uppgift på nätterna under krigsåren och sorterade det som
fanns kvar och lät binda in det i ett tjugotal pärmar i folioformat.
Hans systematisering lämnar väl en del övrigt att önska men jag
skannade allt och bildbehandlade det och gjorde sidorna läsliga när
det behövdes. Sedan har jag sorterat det under olika rubriker enligt
vanlig forskningsstandard för att möjliggöra en enkel genomgång
av olika aktiviteter. Exempelvis vilka har under årens lopp innehaft
olika belöningstecken, hur och när har ritus eller konstitutionen
ändrats. När jag blev sjuk, sommaren 2016, gick det inte längre och
Orden fick det material jag hade färdigt på ett USB – minne.
Sedan är det tillåtet att ställa sig frågan, är historiska händelser särskilt viktiga. Vem behöver veta att Bifrostordens förste Lagman,
bankdirektören Th. Åkermark 1914 blev svensk mästare i golf. Roligare är att i vår datoriserade värld googla på Wiggerskvartetten.
Där sjunger fyra herrar sin tids musik. En av dem Gösta Bergström
var med i St. Örjan och gissningsvis i den sångkör som logen likt
alla loger hade under de första åren. (Roar det någon att veta det, så
var det hans pappa, Oscar Bergström, som sjöng in Sveriges första
grammofonskiva 1899.) Så kan det i alla fall ha låtit vid eftersittningen en logekväll. Ett annat musikförslag är att på Google öppna
”SF – Cabaret”. Där leder en herre vid namn Eric Bengtsson SF-Orkestern. Denne prydlige man var under åren 1934 – 1937 även dirigent hos Storlogen Heimdal. Ett annat namn ur den tidens artistvärld
är Manheimsbrodern Sune Waldimir. Han var tydligen inte logens
dirigent trots att han år 1935 blev radioorkesterns förste dirigent och
enligt ett påstående under ett tiotal år helt styrde Radiotjänsts musikutbud. Därtill var han en av de bröder som 1950 höll i arrangemangen kring Ordens tjugofemårsjubileum i Stadshuset. Två andra på sin
tid välkända Manheimsbröder med artistkarriär var Josef Herou och
Conny Söderström. Efter att under ett tiotal år ha läst protokoll,
referat och andra papper ur Bifrosts arkiv hänger det kvar en del
lösryckta minnesbilder. Här följer några:
Minns någon Junehus skicklige, mångårige Mästare Carl Gustavsson? Denne före detta fanjunkare blev på trettiotalet polischef i
Jönköping och formade där en av Bifrosts livskraftigaste loger. Två
andra namn är bröderna Otto Grimlund Manheim och Rudolf Linse
Junehus. Den förre var Mästare i Manheim 1932 – 35 den senare i
landskapslogen Ladulås 1933 – 1942. Båda ingick under många år
i Ordensdirektoriet och Otto var Bifrosttidningens redaktör 1959 –
1969. De här två männen möttes i revolutionens Moskva 1918 och
lyckades med visst besvär och med en del blessyrer tillsammans ta
sig hem till Sverige via det då ryska Finland. Under krigsåren var det
besvärligt på flera sätt. Bröderna var inkallade långt ut i obygderna
och logeverksamheten gick delvis på sparlåga. Köttransoneringen
gjorde brödramåltiderna inskränkta. Det berättas att en gång serverade Junehus rävkött till supén då det var kupongfritt och Manheim
höll några gradgivningar i mästaren (1935 – 1942) Curt Asplings
våning på Sturegatan där bröderna tog med sig egna matpaket för
att slippa trasslet med köttkuponger. Sixten Lindström (Mästare i
Manheim 1964 – 1978) berättar i sina memoarer, att den kalla krigsvintern 1940 - 41 (ofta minus 40 – 42 grader) sov han i ett tält i Jönköpingstrakten men en lättnad i tillvaron var besöken hos Junehus.
(Hur förvarade han den då obligatoriska fracken eller fick han komma klädd i fältuniform modell 39 i mörkt mossgrönt vadmalstyg?).
En kommentar till Manheims 90–årsjubileum:
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Manheim är den enda loge där OSM inte skrivit under instiftelsebrevet. Det gjordes av OFSM Harald Åkerberg, som några månader
hösten 1928 formellt ersatte Oscar Enbom då denne var allvarligt
sjuk och länge låg på sjukhus. Det finns bevarat en ”damritus” förmodligen skriven på tjugotalet och tillhörig Åsagård. Före en festlighet fördes damerna in med bröderna sittande vid sidorna i ordning efter grad och presenterades för logens Mästare och ikläddes
ett (rött?) band över axeln. Det finns i gamla tidningar åtminstone
två äldre festreferat med bilder på damer iförda band över axeln.
En detalj, som ändrades på fyrtiotalet var gradernas band och hur de
skulle bäras. Enligt den första regeln 1925 bars endast gradbanden
till graderna III och V runt nacken som idag. Resten var axelband
där graderna II, VII och IX bars över höger axel medan graderna I,
IV, VI, VIII och X bars över vänster axel. Motiveringen som gavs
var krigisk. De olika gradernas ritus var antingen baserad på romersk filosofi eller grekisk filosofi. Romerska soldater stred i slutna
förband med ett kort svärd buret på höger sida medan grekerna stred
i mer öppna förband och bar ett längre svärd på vänster sida. Sedan
har det funnits bröder, som envist ännu på sjuttiotalet bar sitt ursprungliga gradband åtminstone till Grad VIII och X. Ändringarna
var tydligen inte helt populära.
Efter dessa mycket lösryckta, udda minnesbilder vill jag tillägga att
Mats Hyltén, Forsete hjälpte till med det mycket dryga arbetet att
kopiera alla gamla Bifrosttidningar. De finns idag som bekant tillgängliga för envar på en Dvd. Då vi vid den tiden bara kunde kopiera i
svartvitt har jag senare scannat om sidorna med färg. Jag har samtliga
tidningar, sida för sida från 1926 till 2017 på ett USB – minne. Det
vore enkelt att komplettera Bifrosts tidningssida i portalen med de
äldre utgåvorna. Så skulle Bifrosts bröder få tillgång till en lång rad
mycket intressant berättelser både om äldre bröders personliga historier men även om olika filosofiska tankar om Ordens olika grader och
om Ordensväsendet i stort. En tanke är, att inför hundraårsjubileet
ge ut en minnesbok där innehållet enbart är utvalda kopierade äldre
artiklar ur de gamla Bifrosttidningarna såsom OSM:s ledare, betraktelser över gradernas filosofi och inte minst äldre bröders berättelser
om personliga upplevelser. Det finns färdigt, bara att välja. Flera av
de män som skapade och inte minst byggde upp Bifrost var på sin tid
välkända män i staten. Män man skrev om i tidningarna och som det
i dag går att hitta på internet. Ett sådant namn är folklivsforskaren fil.
lic. Olof Weirulf, en av Eyrabros stiftare. Med största sannolikhet är
han den okände person som skapade namnet Bifrost. Det ursprungliga namnförslaget med sju bokstäver var annars O. S. Arcus. För att
skapa en bild av hur det gick till 1924 – 1925 när Bifrost kom till har
Georg Ekeström tillsammans med några logebröder skrivit och framfört ett par mycket trevliga skådespel om Bifrosts första stapplande
steg. Föreställningarna är mer än väl värda att framföras och att ses
även av andra loger. Jag vill avsluta med att jag saknar pysslet med
Bifrosts gamla papper och historik, men det fungerar inte längre.
Bara en undran – Vad händer i dag?
Astor Baldesten

OH Svarar: Ordensdirektoriet är mycket tacksamma för det arbetet broder
Astor gjort för vår Orden.
Astors arbete och vår Ordens historia har
transporterats till Örebro för att sparas
digitalt samt arkiveras på Länsarkivet.
OH har redan börjat med arbetet att ta
fram en bok till vårt 100 års jubileum där
vi kommer att ha stor glädje av broder
Astors arbete.
Broderliga hälsningar
Tomas Östman Ordens Härold
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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
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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.
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Posttidning B
Bifrostordens kansli
Gotlandsgatan 44 116 65 STOCKHOLM
Begränsad eftersändning. Vid definitiv eftersändning
återsändes tidningen med ny adress

Kulturhuset Spira, Jönköping (Smålands Musik & Teater).
Fotograf Jörgen Steen

Högskolan i Jönköping med Kulturhuset Spira i bakgrunden
Fotograf Jörgen Steen

