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Eggegrund är inseglingsmärket till Gävle hamn.
En låg stenig ö med spår av inlandsisens och vädrets
inverkan på strukturen
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OSM har ordet 2017/2

Vilken fest det blev..!

BIFROSTORDEN

Jag har knappt hämtat mig från
Bifrostordens Riksting i Västerås!
Rikstingshelgen är en oerhört stark
värdemätare för Orden. När vi är
så många från hela Sverige som
samlas och upplever saker tillsammans så stärks våra band. Vi får
gemensamma referenser och känslan av tillhörighet blir total. När
jag vidare tänker tillbaka på vilken
stämning som var rådande och vad
jag hörde och såg så fylls jag av
hopp. Inte ett lite sådär ”Det kan ju
gå bra det här…” utan ett verkligt
och riktigt ”Vi är stolta över vårt
Bifrostorden och vi kommer finnas
in i den oändliga framtiden!”.

Ordens Direktorium
OSM:

Ordens Styrande Mästare

Patrick G
Lundeberg
Oxbrovägen 21
124 33 Bandhagen
Mobil: 070-264 43 37

OL:

OSSM:

Ordens Lagman

Ordens Ställföreträdnade
Styrande Mästare

Bo Löfgren

Thommy
Brännström

Trädgårdsgatan 10
572 30 Oskarshamn
Tel: 0491-185 84
Mobil: 070-377 72 77

Östra Torggatan 4
572 30 Oskarshamn
Mobil: 070-544 72 52

osm@bifrostorden.se

ossm@bifrostorden.se

ol@bifrostorden.se

OM:

OK:

OR:

Hans Wallberg

Olavi Ollikainen

Fredric Björk

Önneredsvägen 34 B
426 56 Västra Frölunda
Tel: 031-47 15 00
Mobil: 070-647 15 85

Tranebergs strand 19
167 40 Bromma
Tel: 08-31 71 05
Mobil: 070-936 80 65

om@bifrostorden.se

ok@bifrostorden.se

or@bifrostorden.se

OI:

OC:

OH:

Allan Jensen

Anders Randelius

Tomas Östman

Nämndemansvägen 15
178 37 Ekerö
Tel: 08-560 369 69
Mobil: 070-571 10 10

Nygatan 5
734 30 Hallstahammar
Tel: 0220-159 95
Mobil: 070-683 98 82

Bergsgatan 1B
593 31 Västervik
Mobil: 070-090 36 35

Ordens Marskalk

Ordens Räntmästare

Ordens Kansler

Götagatan 20
504 30 Borås
Mobil: 070-999 95 51

Ordens Curator

Ordens Intendent

Ordens Härold

Bifrost

oi@bifrostorden.se

oc@bifrostorden.se
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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.

BIFROSTS REDAKTION
redaktionen@bifrostorden.se

MATS HYLTÈN Redaktör

Bifrostorden, Sverige • Patrick G Lundeberg
Upplaga: 3.200 ex • Utkommer med 4 nummer/år

Cedergatan 7 B • 215 67 Malmö
Mobil: 070 931 53 14 • E-post: mats.hylten@gmail.com

STIFTELSEN BIFROSTBÅGEN

PRODUKTION

Gotlandsgatan 44 • 116 65 Stockholm • Tel: 08-640 21 23
Bankgiro: 625-0419 • bifrostbagen@bifrostorden.se

Jag önskar alla en riktig skön och avkopplande sommar!

oh@bifrostorden.se

B IF R OSTOR DE NS M E DL E M S T IDNING
Gotlandsgatan 44 • 116 65 Stockholm • Tel: 08-640 21 23
Öppet: Måndagar 9.00-13.00
kansliet@bifrostorden.se • www.bifrostorden.se
Bankgiro: 625-0419

Då det var mitt första Riksting som
Ordens Styrande Mästare så var det
mycket nytt att få stålbadas i. Det
är då helt avgörande att arrangemangets alla delar sitter på plats
och flyter på bra. Detta gjorde Aroshus och Aelforna riktigt bra och hela
Bifrostorden tackar er! I detta nummer kan du givetvis läsa om Rikstinget i
Västerås med början på sid 8. Vidare så blir det reportage om Mästaremötet i
Eslöv, Righeimsbröderna har temasidorna och Ordens Lagman rekommenderar
och förmanar oss beträffande Ordens Förordningar och Allmänna Lagar. Själv
åker jag nu till Oskarshamn för att där i Grimners lokaler ta en del officiella
foton som vi kan använda i sammanhang där vi vill berätta om Bifrostorden.
Detta ligger i linje med det arbete som vi nu påbörjar att göra Bifrostorden mer
känt hos gemene man.

Rapp Tryckproduktion AB • Vasagatan 1 • 573 31 Tranås
Tel: 0140-38 55 63 • E-post: hakan@rapptryck.se
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Kan det vara såhär?; Allt vi gjort och allt vi inte har gjort - har haft betydelse
för Bifrostorden
Patrick G Lundeberg Ordens Styrande Mästare

Bifrostorden på Sollidenscenen under Taubedagen
på Skansen lördagen den 19 augusti 2017
Under Taubedagen på Skansen i Stockholm kommer Ordens Styrande
Mästare och tillika Ordförande i Ruby och Lars Ullmans stiftelse Patrick
G Lundeberg att dela ut ett Kulturpris.
Priset är Ullman Stiftelsens Kulturpris 2017 och beloppet kommer
vara betydande.
Priset utdelas till ungdom
eller grupp av ungdomar, som
genom sitt agerande främjar
visor och folkmusik, vilka
framförs akustiskt som solo
eller av körer och storband.
Taubedagen startar kl 10.00
och slutar kl 16.00.
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Bifrost nr 3 2017
Manusstopp: 17 september 2017
I brevlådan: Vecka 41 (9-15 oktober)
3

Mästarebyten 2017

Beslut från
OD i korthet

Förordning 105:2 antogs. Nyheten där är att en ny utmärkelse benämnd Storlogernas Belöningstecken (SBT) inrättas. Samtidigt antogs
en ny version av den allmänna lag,
som beskriver betingelserna för hur
dessa utmärkelser kan sökas och sedan delas ut.
Kraven preciserades för utdelning
av LBT och LHT. OD vill få bort
alla övriga medaljer från användning inom Bifrostorden, förutom officiella utmärkelser.
Beslut om att stryka tidigare målsättning om 4000 bröder och 40 loger år
2020. Målet går inte att arbeta med
mot bakgrund till den medlemstrend
som vi ser i Bifrostorden just nu.
Målet för Orden under innevarande
år är att den nedåtgående trenden
bryts och att vi vid årets slut är fler
medlemmar i Orden än vad vi var
vid det senaste årsskiftet.
Målet för 2018 är att vi vid utgången av det året återigen ska vara över
3000 medlemmar.
Mästaremöten 2018 och 2019 beslutades.
Värd 2018 blir Logen 13 Torkild i
Södertälje helgen 9–11 mars
(vecka 10).
Värd 2019 blir Logen 28 Gondler i
Kalmar helgen 8–10 mars
(vecka 10).
Nästa OD-möte blir i Vetlanda 15
–16 september. Kombineras med
att OD deltar i Logen 10 Withalas
75-årsjubileum lördagen den 16 september. Withala har också en gradgivning i Grad I fredag den 15 september vilken OD bevistar.

En presenation av ”Nya Mästare
2017” återstod från förra numret.
Den kommer således här.
Presentation av Claes-Göran
Hörnqvist M i logen 16 Runheim

Jag heter Claes-Göran Hörnqvist och
är logen 16 Runheims åttonde Mästare. När jag den 21 september 2001
steg in i kapitelsalen för första gången,
tillsammans med fyra andra främlingar, var Lars Grönkvist logens Mästare.
Han var en fantastisk talare och historieberättare som blev ett ideal för mig.
Nu sexton år senare är det min tur att
bära den mästarkappa han bar. Det förpliktigar och är en stor ära. Tidigt aktiverade han oss nya bröder i direktoriearbetet. Mitt första uppdrag blev som
ersättare till FV. Efter ett par år blev
jag ordinarie, FV följt av uppdrag som
ASM och FSM samt logeutvecklare.
Senaste året har mycket av min energi
ägnats åt logens 50 års jubileum och
arbetet med att skaffa oss en ny lokal,
då nuvarande Folkets Hus ska rivas.
I installationstalet slog jag fast att min
målsättning är att vi ska bli fler på våra
logekvällar och att vi ska ha roligt.
Till min hjälp har jag fått ett alldeles
utmärkt direktorium så förutsättningarna finns för att vi ska lyckas. Förutom detta så blir årets uppgifter att bli
varm i Mästarrollen och att genomföra flytten med förhoppningsvis ökat
medlemsantal. Privat så bor jag nästan
granne med vår nya föreningslokal och

min skrivare i Viksjö, Järfälla utanför
Stockholm. Det första gör att jag får en
misstanke om vem som åker på att städa efter våra logekvällar om vi inte kan
hitta en bra lösning. Det andra gör ju
att jag vet vem som kommer att hjälpa
till med städningen.
Jag har två vuxna söner med familj och
tre barnbarn. Vår, sommar och höst ägnar jag och min särbo åt husbilslivet.
Vi åker runt i Sverige och Europa med
husbil och träffar många vänner som vi
har lärt känna under våra resor.
På vintrarna reser jag till min nu 92 åriga far som bor i Thailand. Det kommer
väl att bli en del pyssel att kombinera
reslusten med engagemanget i Bifrost.
Som tur är så har jag avslutat min yrkeskarriär som IT konsult, vilket ger
mer tid över till att berika mitt eget liv.
Med broderliga hälsningar
Claes-Göran

Kräftkapitel den 10 augusti
Stockholmslogerna S:t Örjan, Valhall, Åsagård och
Manheim inbjuder samtliga bröder till sommarkapitel i
Frihetens Grad torsdagen den 10 augusti
i Ordenslokalen, Klara Östra Kyrkogata 8
Program:
18.00 Samling och försäljning av måltidsbiljetter
18.30 Recipienderna samlas i mottagningsrummet
19.00 Gradgivning Grad I
21.00 Ca. Brödramåltid

Utgivningsschema
Nr Manusstopp Till läsare Temasidor

2
3
4

14 maj
17 september
19 november

Vecka 23
Vecka 41
Vecka 49

Gävle
Bifrosttidningen
25 Alvheim

OD-ledamot har ordet
1
2

Ordens Härold
Ordens Lagman

3
4

Ordens Curator
Ordens Kansler

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

År

2018
2019
2020
2021
2024
2025

Plats

Karlstad
Södertälje
Kalmar
Karlskrona
Eslöv
Stockholm

Värdloge

14 Solheim
13 Torkild
28 Gondler
26 Vanadis
18 Mjölner
Bifrostorden

Datum

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

och logen 25 Alvheim inbjuder till

BIFROSTGOLFEN 2017
Lördagen den 9 september på Eskilstuna GK
Herr

Dam

Bästa Loge

En klass

En klass

3 mannalag

Samtliga klasser spelas som slaggolf med hcp.
Bifrostmästare/Mästarinna blir den som
har lägst nettoscore.
Bästa loge: De tre bästa nettoscorerna per loge räknas

Pris endast 550:-

(Inkl. startavgift, fika, middag)

Starttid 11.00
För golfspelare är det fika och info på
Eskilstuna GK senast kl. 10.00.
Anmälan till Conny Halvardsson:
cohado@hotmail.com eller Portalen.
Sista anmälnings- och betalningsdag:
1 augusti.
Namn, golf-ID, loge och vilken Tee,
(gul eller röd) samt om golfbil behövs
ska finnas på anmälan.

Logen 10 Withala

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

75-årsjubileum

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

Högtidsloge & Jubileumsbankett
Hjärligt välkomna!
Curt Sandberg M

Info Tel: 070-239 74 51

Betalning till Bg 5596–7566 senast
1 augusti. Middag med prisutdelning på
Ordenshuset Strandgatan 18 kl.19.30.
Startavgift och fika 300 kr.
Pris för enbart middag 250 kr.
Prisutdelare: Damlandslagets coach
Patrik Jonsson.
Övernattningsalternativ/hotell:
Cityhotell, Järnvägsplan telefon: 016 10 88 50.
Enkelrum 590: -, Dubbelrum 790: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG
1 AUGUSTI
Hjärtligt Välkomna!

Välkomna
önskar Holger-Bengt-Kent-Klas
4

BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 2 maj/juni 2017

BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 2 maj/juni 2017

5

OL, Bo Löfgren, har ordet
Det är nödvändigt att förnya våra förordningar
och lagar för att Bifrostorden skall utvecklas
Jag har för avsikt i min spalt att informera om de förändringar
som skett under 2016 och under första månaderna 2017, gällande förordningar och allmänna lagar samt information som
finns i Portalen under dokument 6.9 övriga/ladda upp.
Information är viktig och det är ännu viktigare att den kommer
ut till de som verkligen behöver den och efterfrågar vad som
gäller. Det är min uppgift att inom OD se till att våra regelverk
är uppdaterade med senaste utgåvan i Portalen och det så fort
som möjligt efter att OD tagit beslut i respektive fråga. Numera
har OD en spalt i tidningen där beslut i korthet redovisas och
på det årliga Mästaremötet som Orden arrangerar redovisar
jag allt nytt som skett under förgående år.
Förordning 301:4 som handlar om ansökan för Riksting
antogs 2016-11-20 och förändringen mot tidigare är att datum
för ansökningstiden tagits bort, vilket innebär att när Ni fått
idén om att anordna Riksting och tagit beslut i direktoriet i
logen så skicka in ansökan så tar OD upp frågan på kommande
möte. Ni kan söka för ett år som passar Er oavsett hur långt
fram i tiden det är, vilket också är nytt, tidigare gällde max
fyra år framåt.
Förordning 401:3 handlar bland annat om Mästare i Grundloge
och Storloge och antogs 2016-03-04. Förändringen är sista
stycket i förordningen som anger graden som en Mästare bör
inneha. Nyheten är att Logens Valkollegium kan föreslå bröder
av lägre grad till Mästare och om OSM utser en broder med
lägre grad så skall vederbörande uppgraderas vid ordinarie
gradgivningar inom första verksamhetsåret. Avsikten är att vi
hela tiden skall få rätt man på rätt plats för att driva våra loger
och därmed Orden framåt.
Förordning 501:3 handlar om befordran till högre Grad och
antogs 2016-05-21. Förändringen gäller närvaro mellan Grad I
och Grad II. Nyheten är undantag av besökskrav för att erhålla
Grad II däremot gäller tidsintervallen mellan Grad I och Grad
II som tidigare.
Förordning 408:1 är en helt ny förordning gällande mandatperioder i Mästareämbetet och antogs 2016-05-21. Förordningen
gäller från och med 2017-01-01 och innebär att Mästarna i
Grund- och Storloger får förordnanden om två år vid utnämningen vid installation och där Mästare i Loger med udda
nummer utnämns udda årtal samt i Storlogerna med säte i
Stockholm och Örebro och Mästare i Loger med jämna nummer jämna årtal samt i Storlogerna med säte i Jönköping och
Västervik. Detta är en stor förändring och av den anledningen
finns en information 2016:1 som förklarar om tillämpning och
övergångsregler.
OD avser med det nya regelverket att få bättre kontinuitet för
Mästareämbetet och på så sätt främja Bifrostordens utveckling, samtidigt som det blir en ekonomisk fördel.
Allmän Lag gällande Ordens Ex-utmärkelse-tecken för avgående ämbetsmän är en ny lag och antogs 2016-05-21. Lagen
6

har tillkommit med anledning av att förordning 408:1 antagits.
Lagen och förordningen hör ihop och
förklarar regler för
att erhålla ex-utmärkelsetecken som är
knutna till mandatperioder för Mästare
samt beskrivning och
tillämpning.
Den beskriver också
när detta skall ske
och det gäller även
avgående OSM samt
OD – ledamöter.
Förordning 105:2
handlar om bärande av utmärkelsetecken och antogs 201703-03. Förordningen reviderades i samband med att OD
införde ett nytt utmärkelsetecken för Storlogerna som benämns
Storlogernas Belöningstecken (SBT). Anledningen var att i
och med Storlogemästarnas nya roll kunna ge dem möjligheten att förläna bröder som verkar inom Storlogerna och därmed
tror OD att även detta påverkar Ordens utveckling.
Allmän Lag gällande Logernas Utmärkelsetecken är ny och
antogs 2017-03-03. Lagen kom till med anledning av att OD
beslutade införa en ny utmärkelse i Storlogerna och benämns
Storlogernas Belöningstecken (SBT). Eftersom det inte har
funnits någon lag för LHT och LBT innefattar lagen även
dessa tecken.
Information under dokument 6.9 i Portalen.
Under 2015 beslutade OD lägga ut information i portalen
rörande frågor som flera medlemmar haft funderingar om och
till en del inte fått rätt information, så där finns en del ytterligare förklaringar att läsa.

Inbjudan
BIFROSTORDEN

och

Ruby & Lars Ullmans Stiftelse
Inbjuder till Konsert och
Stipendieutdelning
Måndagen den 2 oktober 2017
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

För att de skall vara lättare att se vilka dokument som har ändrats eller tillkommit har vi en förteckning över alla förordningar, allmänna lagar och informationsblad. Förteckningen hittar
du under mappen ”Information” där kan du se den senaste
beteckningen och det datum den är antagen, det gör det lättare
att finna det man har behov av om det är något specifikt man
söker. Det är alltid den senaste som gäller.

Grünewaldsalen i Stockholms Konserthus
som ligger mitt på Hötorget

Det finns idag 33 förordningar, 4 allmänna lagar och 3 informationsblad samt en förteckning över detta.

Anmälan behövs ej.

Eftersom OD hela tiden arbetar i nutid så sker revideringar och
nytillkomna dokument regelbundet och vi beslutar vid våra
styrelsemöten 4-5 ggr per år, snarast möjligt efter beslut finns
dokumentet i portalen och en reviderad förteckning.

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

Kostnad: GRATIS!
För vem?
Alla vänner och bekanta är välkomna

Avslutningsvis vill jag ge Er ett råd: skriv ut förteckningen 2
ggr om året så är Ni väl uppdaterade vilka dokument som är
aktuella.

Mats Hyltén, Redaktör
Hemkommen efter ett Riksting med många intryck
och bilder framför mig. Det känns alltid lite konstigt
tomt några dagar efter ett Riksting. Känslan av tillfredställelse när vår Bifrostorden samlas och där finna en
varm härd av gemenskap.
Som redaktör har jag bland annat förmånen att fotografera händelser under Rikstinget. Ur dessa bilder skall
några publiceras i tidningen och samtliga skall sedan
arkiveras för vår historik. Som det gamla ordspråket
som lyder ”En bild säger mer än tusen ord”
Bilder är viktiga, dock är det underlättande med tillhörande text för att kunna veta vad bilderna föreställer
och i vilket sammanhang. Där vill jag rikta ett tack till
alla samtliga Bifrosts och BDRs referenter och fotografer som fångar dessa ögonblick i stunden.
Vad har då hänt sedan förra numret?
Naturligtvis har det hänt mycket ute i våra loger och
sammankomster. Läs och njut av innehållet och där
minnas de stunder av en varm härd av gemenskap.
Önskar Er alla en riktigt skön sommar!
Mats Hyltén
Redaktör
Cedergatan 7 B
215 67 Malmö
Mobil 070-931 53 14

Tack för ordet
Bo Löfgren, Ordens Lagman
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Redaktörens spalt
Bifrosttidningen nr 2

redaktionen@bifrostorden.se
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Bifrostordens Riksting
i Västerås den 5-7 maj
Vilket väder som vi mötes av på fredagen då vi ankom Västerås! Försommar
vädret och det varma välkomnandet vi fick vid incheckningen på hotellet startade
den trevliga helgen. Hotellet Plaza Hotell inrymde samtliga deltagare. En del av
besökarna hade passerat E18 till Västerås och där sett en välkomstskylt hastigt
vid vägkanten. Stod det Bifrostorden? Så här såg grafiken ut.

Fredagen den 5 maj Rikslogen Grad X:
Den Styrande Viljans Grad

varade till midnatt. En liten promenad
tillbaka till hotellet där en del fortsatte
konversationen.

ter. Efter intåg så välkomnade värdlogens M Pär Johnsson oss välkomna
och förklarade Högtidslogen för öppnad. Efter Ordens höga värdigheters
intåg och därefter anlände OSM och
intog sin plats. En fin Högtidloge med
fin musik, som sedan går över till utdelning av utmärkelser.

som tidigare varit OC, Tomas Östman
blev ny OH efter Jon Asp, Olavi Ollikainen utsågs till OK efter Christer
Smedh. Slutligen utsågs Anders Randelius till OC.
På sidan 2 i tidningen presenteras det
nya OD som OSM utsåg

Lördagen den 6 maj:
Rikstinget

Bilden ovan:
Ordens Jubelbrodertecken (OJBT) till
Rune Melin
Logen 10 Withala

Den vackra lokalen där Rikstingsförhandlingarna hölls

Från v. Anders Randelius, Björn Torstenius, Tomas Östman
Rikslogen samlades till Grad X i lokalen Intiman. Deltog gjorde 73 bröder. Recipienderna var tre och dessa var Björn Torstenius SLM Heimdal, Tomas Östman
SLM Ladulås, Anders Randelius ExSLM Tirfing. Talet till Orden höll OSM. Talet till recipienderna höll OL Bo Löfgren. Recipiendernas tal höll Björn Torstenius. OM Hans Wallberg höll ett tal som Astor Baldesten hade skrivit. Detta tal
handlade om Ordens historik och utveckling. En överraskning för deltagarna var
då en ny Excelsiormedalj (OEM) presenterades.

Välkomstfesten
Välkomstfesten
på
Hahrska Palatset deltog
173 personer. Där var
det musikunderhållning
under minglet. Därefter
var det en Italien inspirerande buffé. Stämningen var god och
deltagarna hade säkert
mycket att prata om.
Många har kanske inte
setts sen senaste Rikstinget. Festligheterna
slutade med dans som
8

De 183 bröderna samlades till Rikstinget som startade kl 10.30. Platsen
var på Aros Congress Center. OSM
Patrick G Lundeberg höll ett välkomsttal, med händelser under året. Det
hölls en tyst minut för de tre bröder ur
Rikslogen som avlidet under året. Ett
vackert stycke spelades av Hans ”Hansa” Söderström på orgel. Till att leda
mötesförhandlingarna valdes ExOSM
Karl-Gunnar Roth. Dagordningen betades av i en bra takt. Valberedningen
presenterade sina förslag på de val som
skall genomföras och de godkändes.
Årsavgiften till Orden för år 2018 beslutades oförändrad. M i 14 Solheim
Johan Axelsson informerade om nästa
års Riksting. Datum för Rikstinget är
4 – 6 maj välkomna till Karlstad. Rikstingsbesökarna fick en inbjudan i konvolutet vid incheckningen igår.

Högtidslogen

Vid lunchen som serverades på konserthuset deltog 153 bröder som var
föranmälda. Efter detta så var det att
förbereda sig till Högtidslogen. Stiliga
bröder intog åter Aros Congress CenBIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 2 maj/juni 2017

Bröder som mottog Ordens
Veterantecken

Bilden nedan: Avgående OD-ledamöterna från vänster Christer Smedh, Per
Murander och Jon Asp tackas av OSM

Först ut är Ordens Veterantecken
(OVT) som tilldelas ledamot som uppnått 25 års medlemskap. På plats fanns
11 bröder som mottog Ordens Veterantecken.
Nästa utmärkelse är Ordens Jubelbrodertecken (OJBT) och detta tecken
tilldelas ledamot som uppnått 50 års
medlemskap. Broder Rune Melin från
Logen 10 Withala fick mottaga Ordens
Jubelbrodertecken av OSM.
Ordens Förtjänst Tecken (OFT) tilldelades tre bröder som genom särskilt
intresserat och gagnerikt arbete inom
Orden gjort sig förtjänt av Ordens tacksamhet och erkänsla. Följande bröder
mottog tecknet: OSSM Per Murander,
Nils Sindmark 2 Eyrabro-Havamal,
Erik Netz 3 Aroshus.
OSM presenterade sitt Direktorie med
några förändringar. Ny OSSM efter Per
Murander blev Thommy Brännström
BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 2 maj/juni 2017
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Högtidstal av OSM
Patrick G Lundeberg

Preses i Bifrost Damernas Riksorganisation,
Ordens Hedersledamöter, Bröder, Systrar och
kära Gäster!
Vi och vår kära Orden
beskylls ibland för
att vara kvar i en
svunnen tid.
Jag kan inte förstå
denna syn på vår verksamhet.
Idag har jag hämtat
stoffet till mitt tal från en bok som skrevs för 1000 år sedan.
Nämligen den mycket tankegivande och inte helt lätt-förståeliga
Havamal.
Den uppmärksamme har noterat att det är en gammal bok –
skriven i en svunnen tid.

Ordens Förtjänsttecken till från vänster Per Murander,
Erik Netz, Nils Sindmark. tecknet delades ut av OSM
Patrick G Lundeberg

Men hur är det egentligen med texter?
Är de sämre för att de är äldre?
Jag tycker inte det, och får väl troligen medhåll från de flesta
som tycker om att läsa.
Det förunderliga är hur texterna i många fall kan beskriva
situationer och känslor som stämmer väl överens med var jag är
idag – detta nådens år 2017.
Havamal innehåller många små eddadikter skrivna i ett poetiskt
versmått.
Och jag fastnade vid denna:
Tvättad och mätt
Rider man till Tinget,
Även utan goda kläder;
Ingen ska skämmas
För byxor och skor,
Inte heller för hästen
Om än den är halt
Känner vi igen oss? Visst gör vi det! Vi packar det finaste vi har
för att resa till Bifrostordens högtidliga sammanhang - Rikstinget eller i vardagligt tal ”Tinget”.
Ska jag nu översätta detta till vår tid och mitt liv så skulle det
möjligen kunna bli följande:

Nya OD-ledamöterna. Från vänster OC Anders Randelius,
OK Olavi Ollikainen och OH Tomas Östman

Banketten
Till banketten var 367 anmälda. Det delades ut en gammeldagstågbiljett vid entrén varvid en konduktör klippte denna
och därefter öppnades det upp en miljö som var inspirerad
av en tågstation på 20-talet. Naturligtvis hade vi kommit till
Tillberga.
Musikunderhållning och filmvisningen återspeglade mötet
med Ordens Stiftare. Ett trevligt inslag i väntan på entrén till
bankettsalen som var nästa station på vår resa denna kväll.
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Tvättad och mätt rider man till Tinget – Behöver ingen vidare
förklaring. Det är alltid trevligt med ett rent resesällskap och
själv är jag lättare att tas med när jag inte är hungrig.
Även utan goda kläder; ingen ska skämmas för byxor och skor
– Man tar helt enkelt det finaste man har. Och det genialiska
ligger just i detta när vi står hemma och min fru Catharina håller upp det
ena plagget efter det andra och vill ha min åsikt som genast förkastas, för
vad begriper jag väl jag mig på kläders utseende och hur de ska bäras på
en kvinna, så säger Havamal till oss; gillar du plagget så duger det.
Och nu slutklämmen!
Inte heller för hästen om än den är halt – Nej, precis! Det viktigaste är att vi
kommer i tid till Västerås, inte om jag hunnit tvätta bilen innan eller hunnit
laga det där irriterande ljudet när brombelägget ligger på bromsskivan vid
vänstersväng.
Så det Havamal vill säga oss är; du duger som du är – ta på dig det bästa
du har och res hit med det du finner lämpligast – För väl på plats är vi en
härlig familj!
De av er här ikväll som inte ännu inte är med i Bifrostorden eller Bifrostdamerna…det vill säga de av er som fortfarande lever i Bifrostskugga…
kanske tänker. När ett problem uppstår inom Orden så tar de fram sitt egna
exemplar av Havamal och söker svaret på frågan där.
Det vore praktiskt med tyvärr inte möjligt.
BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 2 maj/juni 2017

Det står väldigt lite om medlemsrekrytering, skattedeklarationer, marknadsföring, medlemssystem och hemsidor i Havamal.
Jag har letat – tro mig! När de svåra frågorna kryper på mig och jagar
mig om nätterna så är jag givetvis beredd att ta till alla metoder som
finns. Och en dag – en dag kommer jag säkerligen finna ett svar på
någon av ovannämnda frågor i Havamal, jag låter er veta när så sker.
Något som det går att läsa på många ställen i boken är gästfrihet och
hur man ska behandla gäster och vänner.
Denna konst bemästras till fullo av bröderna i Aroshus och systrarna i
Aelforna.
Det har varit en fröjd att få ha varit gäst på detta Riksting.
Då vi har både arbetsmöten, loge och fest på samma helg så sätter det
givetvis värdarna på prov.
Men detta har ni klarat med bravur och jag vill på detta sätt tacka från
Bifrostorden för en väl genomförd Rikstingshelg.
Från en tillbakablick i en svunnen tid till en alldeles pinfärsk hyllning!
Mina vänner!
Skål för Bifrostorden och Bifrostdamernas Riksorganisation!

Högtidstal av BDR:s Preses
Berit Olsson
Ordens Styrande Mästare, Mina systrar,
Bifrostbröder, Övriga festdeltagare
Aroshus Bröder och Aelfornas Systrar; TACK!
För en fantastisk dag och för allt arbete som
ni tillsammans har lagt ner för att vi återigen
får vara med om några minnesrika och trevliga
dagar.
Jag satt för några veckor sedan och funderade
på vad mitt tal skulle handla om idag. Jag hade
en Bifrosttidning framför mig och upptäckte att
min blick hade fastnat på Regnbågen, symbolen för Bifrostorden. Jag tänkte då varför har
Bifrostorden just Regnbågen som sin symbol?
Jag började fundera över detta.
Regnbågen består av sju färger där ordningen
är: röd, orange, gult, grönt, blått, indigo och
violett. För att lättare förstå regnbågens egenskaper och budskap kommer jag nu berätta för
er färgernas innebörd.
Rött står för passion, vitalitet, entusiasm och säkerhet. Orange står för
kreativitet, lekfullhet, praktiskhet och kontroll.
Gult står för visdom, energi, klarhet i tänkande och ordning.
Grönt står för fertilitet, växande, balans, hälsa och välmående.
Blått står för spiritualitet, det gudomliga och låter oss tänka på det
okända. Indigo står för andlig insikt, övernaturliga förmågor, självkännedom och en förbättring av din intuition.
Violett är det högsta elementet av spiritualitet.
När jag står här och blickar ut över er, så kan jag känna hur alla dessa
färger fullkomligt vibrerar och flödar över här inne!
Enligt nordisk mytologi är Bifrost bron som är spänd mellan himlen och
jorden. På den red gudarna när de skulle hålla ting.
Bifrost är en sammansättning av orden bif och rost. Bif är stammen av
det fornnordiska bifa som motsvaras av vårt ”bäva”, men som också
kan betyda ”skimra”. Rost är samma ord som vår nuvarande rast, som
från början betydde väg, eller snarare mer bestämt den vägsträcka man
kunde tillryggalägga utan att behöva vila.
Bifrost, som alltså ska avstavas Bif-rost, betyder ”den skimrande
vägen”. Kanske det jag har sagt här med bland annat innebörden av
färgernas betydelse, kan vara en orsak till varför just Regnbågen är
symbol för Bifrostorden, men vad jag vet är att sägnen säger att det vid
den skimrande vägens slut ska finnas en skatt.
Jag har hittat den skatten. Den skatten består av vänskap, gemenskap,
trohet, glädje och samhörighet. Skatten har jag hittat tack vare Bifrost
och jag är säker på att många fler än jag har hittat den skatten.
Jag vill avsluta med att utbringa en skål för Bifrostorden och dess
Damloger. SKÅL!
BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 2 maj/juni 2017

Ruby och Lars Ullmans Stiftelse

OSM Patrick G Lundeberg och Gunilla Starck Hansen
överlämnar Bifrostpriset ur Ruby och Lars Ullmans Stiftelse till Rasmus Fröderberg
Unge pianisten Rasmus Fröderberg från Borlänge fick ta
emot 2017 års Bifrostpris på 25 000 kr från Ruby och Lars
Ullmans stiftelse. Priset utdelades av OSM Patrick G Lundeberg och Gunilla Starck Hansen och visade därefter, prov
på sin förmåga. Han spelade ett eget komponerat stycke.
Rasmus Fröderberg är ett namn att lägga på minnet.

Överlämnande av
budkavlarna
Från vänster Ewa
Eriksson, Pär Johnsson,
Jessica Lindkvist,
och Johan Axelsson
Värdlogens M Pär Johnsson, 3 Aroshus och Preses Ewa Eriksson, Aelforna överlämnade budkavlarna vidare till nästa
års värdloger Riksting resp. Riksmöte M Johan Axelsson,
14 Solheim och till BDRs Jessica Lindkvist som i huvudsak
representerar värdskapet tillsammans med systrarna i damlogen Carola.
Från vänster ExOSM
Karl-Gunnar Roth, OSM
Patrick G Lundeberg, och
ExOSM Lars-Erik
Furuskog

Guidad
stadsvandring
den 7 maj

De ca 40 deltagarna fick en
intressant guidning genom
stadens sevärdheter. Bland
annat vid kyrkbacken som
i folkmun kallas för ”gamla stan”.
Till höger en bild på
interiören vid entrén till
banketten
Text & Foto Mats Hyltén
Foto från Rikslogens Grad X: Åke Ekstam
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Referat från stor- och grundlogernas logesammanträden
Gotheim

Faktaruta
Jönköping

Faktaruta

Grad VI: Kärlekens grad samt Installation
Datum: Lördagen den 25 februari 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 72
Recipiender: Mats Ahrling, Göran Heckler, Jörgen Hermansson,
Mats Petersson, Christer Truedsson 23 Forsete, Karl-Erik
Dahlström, Peter Gudbrand 7 Junehus, Jan Gustavsson, Benny
Wiklund 18 Mjölner, Torgny Hultqvist 31 Rimfaxe, Magnus
Löfdahl 26 Vanadis, Per Anders Wikström 24 Gungner
Gäster: OSM Patrick G Lundeberg, IOHL Lars-Erik Furuskog 10
Withala

Grad VII: Sanningens Grad
Datum: Lördagen den 18 mars 2017
Antal besökande inkl. recipiender: 41
Recipiender: Magnus Fridälv, Nils-Ivan Nilsson, Sten Svensson
18 Mjölner. Morgan Carlsson, Dan Nord, Mikael Sturk 20
Vesthav. Thomas Holm 23 Forsete. Fredrik Douhane, Ingemar
Gustafsson, Nils-Erik Karlsson, Joakim Lindberg 24 Gungner.
Mikael Ulvesjö 26 Vanadis

Denna dag skedde något nytt för Storlogen Gotheim, nämligen att
Grad VI förlagts till Linneus i Växjö istället för Junehus i Jönköping. Inte populärt hos alla, men de allra flesta accepterade beslutet i god Bifrostanda och slöt upp i Växjö. Dagen inleddes med direktoriemöte och därefter årsmöte med de sedvanliga frågorna på
dagordningen. Därefter kunde dagens kapitel genomföras. SLM
Claes ledde sitt direktorie genom ritus på ett föredömligt sätt, och
de 12 recipienderna fick en fin stund att minnas framöver. Claes
påminde bröderna om grad VII den 18 mars, som också förläggs
till Växjö. Claes kallade fram tre tjänstgörande bröder, Anders
Danielsson, Anders Nordborg samt undertecknad till mästarbordet för att förära oss en medalj för våra insatser i Gotheim. OSM
Patric G Lundeberg tackade Claes för hans insats för storlogen
och dess tillväxt. Därefter installerades Ulf Jaremo som ny SLM.
Vi önskar Ulf och hans direktorie lycka till.
Vid den efterföljande brödramåltiden hölls talet till orden av
OSM, som inledde med ”alla grader är vandringen”, och att graderna gör oss till en bättre människa. Talet till recipienderna hölls
av SLM Ulf, som samtidigt betonade vikten av sammanhållning
inom orden. Han hälsade recipienderna välkomna i storlogen. Recipiendernas tal hölls av Mats Ahrling som hoppades att de 12 nu
skulle kunna följas åt genom framtida grader. Skattmästaren meddelade att dagens insamling gav 2 442 kr. Mästarbordets blommor
gick till Claes Berg och Åke Berntsson. Efter den traditionella
lottdragningen gick Bifrostdagen mot sitt slut. Tack alla ni som
kom och hedrade vår nya SLM Ulf med er närvaro.
Referent & Fotograf Rolf Magnusson
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Västervik

Faktaruta

Grad VI: Kärlekens Grad
Datum: Lördagen den 25 februari 2017
Antal besökande bröder inkl. recipiender: 110
Recipiender: Se befordrade bröder.
Gäster: OL Bo Löfgren
Bild på recipienderna: Namn,
se befordrade
bröder.

Dagens recipiender tillsammans med SLM Ulf Jaremo
SLM Ulf Jaremo och OSM Patric G Lundeberg omgivna av recipiender enligt förteckning ovan

Ladulås

Storlogen Gotheim gästade även denna gång Linneus i Växjö för
att hålla reception i Ordens Grad VII - Sannigens Grad. Det var
med spänning vi alla bröder for hit för att för första gången få uppleva vår nya SLM Ulf Jaremo och hans direktorium ge sin första
grad tillsammans. Det var 12 recipienter ihop med oss övriga bröder som fick uppleva en mycket fin gradgivning. Stort tack till er
för det sättet som ni genomförde detta på med SLM Ulf i spetsen.
Vid måltiden pratade SLM både till Orden och recipienterna.
SLM Ulf talade om vikten att genom vår vandring inom Orden att
lyssna och lära vad de olika graderna har att ge för att nå en inre
mognad och klara av det hårda klimat som vi idag lever i för att
kunna nå var och ens frihet. När Ulf vände sig till recipienterna
gjorde han en tolkning om ”Varför har vi Orden?” det är ju inte för
ekonomin eller för ”prylar”, för det är ju inte utan kostnad som vi
är med i Logen, utan vi finner det otroliga brödraskapet och den
trygghet som gemenskapen ger oss. Att hålla sig till sanningen
gör att man inte behöver komma ihåg vad man sa. Att hålla sig till
sanningen gör att du vinner i anseende och blir en pålitlig människa. Magnus Fridälv höll recipienternas tal, och tackade för erhållandet av den nya graden. Vid ordet fritt talade Broder Lennart
Bengtsson, 23 Forsete, om vikten av att vara fadder och att fadderskapet följer genom alla grader. Ta vara på den broder du en gång
har tagit med till Orden och följ honom på hans vandring inom
Orden. Mästarebordets blommor förärades ”Kamraten och Wendisten” Mats Hyltén samt dagens värdloges Mästare Alexander
Airosto och hans Linneusbröder för det arbete som nedlagts för
oss gästande bröder. Efter kaffe och lottdragning skildes vi bröder
åt med en lycklig leende och förhoppning på ett snart återseende.
Referent Rolf Hackzell
Fotograf Mats Hyltén
BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 2 maj/juni 2017

Som vanligt en
buss som hämtade Withalabröderna och som
körde via Eksjö
för att hämta tre Löfstadbröder. Det skulle komma ytterligare
Löfstadbröder som åkte bil till Västervik.
Dagen började med årsmötet och redovisningen av 2016 års räkenskaper. Ladulås har en god ekonomi och välskötta räkenskaper. Direktoriet och Sk erhöll därför enhällig ansvarsfrihet för det
gångna året, så SLM kunde lägga verksamhetsåret till handlingarna. Därefter intåg och gradgivning i Kärlekens Grad. Gradgivningen började med att SLM Tomas Östman påbjöd en tyst minut
för att hedra hädangångna bröder ur Storlogen Ladulås. Deras
namn upplästes av Storlogens Skrivare Kjell Karlsson. Denna lilla ritus är ny för året och gav ett väldigt fint påminnande om de
brustna länkar som lämnat Storlogen Ladulås. Därefter påbörjades gradgivningen där sammanlagt 23 recipiender fick mottaga
sina insignier. Gradgivningen genomfördes med stor värdighet av
SLM Tomas Östman och de tjänstgörande bröderna. Mot slutet
av gradgivningen tog OL över kommandot för att återinstallera
vår Storlogemästare Tomas Östman 15 Norheim. Som sin första
gärning fick nu SLM utse sitt direktorium och tjänstgörande bröder. De bröder som var nytillsatta tjänstemän i Ladulås fick svära
ämbetseden och handfästes i sina nya ämbeten.
Vid brödramåltiden var det bordsplacering som vanligt. Sammanlagt var det 93 bröder samlade. Det var inte riktigt lika många
som förra året då faktiskt 111 bröder deltog i brödramåltiden. Allt
fungerade perfekt. Logen 15 Norheims bröder ska ha en stor eloge
för sitt arbete åt storlogen. Måltiden inleddes som brukligt med
sången till Ladulås.
Talet till Orden hölls av OL Bo Löfgren och han meddelade att
Bifrostorden minskat med 49 bröder under 2016. Talet innehöll
mycket information om hur viktigt det är att vi vänder trenden och
istället försöker öka medlemsantalet i Bifrostorden. Som läget är
nu blir det väldigt få bröder som kan få erhålla Grad X. Konstitutionen innehåller regler för detta. Likaså hur många Excelsior
medaljer som får finnas bland bröderna.
Talet till recipienderna hölls av SLM Tomas Östman och deras
tacktal hölls av Peter Jonsson 15 Norheim. Brödramåltiden avslutades med att SLM tackade sin egen loge för allt arbete som
nedlagts åt Storlogen Ladulås och förärade Logen den plakett som
numera utdelas till de loger som mottager Storlogen vid sina gradBIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 2 maj/juni 2017

Många Grundlogemästare tillsammans med OL Bo Löfgren och
SLM Tomas Östman
givningar. Mästarbordets blommor till Anders Kling som förgyllde dagen med att fylla 68 år. Bröderna hurrade för Anders när han
lyfte den fina blomsterbuketten. Dagens insamling till förmån för
Storlogens verksamhet inbringade hela 2 600 kronor, vilket alla
tacksamt applåderade för. Vid efterföljande lotterier blev ännu fler
bröder glada över de flaskor de erhöll från butikerna med de gröna
skyltarna.
Referent Göran Straume. Fotograf Anders Kling

Faktaruta

Grad VII: Sanningens Grad
Datum: Lördagen den 8 april 2017
Antal besökande bröder inkl. recipiender: 56
Recipienter: Bernt Seger 12 Nicopia, Hans-Peter Kjellgren,
Peter Wretlund och Michael Nilsson 17 Grimner, Claes Almén 21
Midgård och Adolf Wogatai, Åke Assarsson 28 Gondler.
Gäster: IOEM Tore Persson, Bengt Eliason och Gert Nordahl,
samtliga från 31 Rimfaxe
Recipienderna
i Ladulås Grad
VII. För namn
se befordrade
bröder.
Storlogen gästade idag Logen
21
Midgårds
kapitelsal i Linköping. Tjänstgörande Mästare Joakim Asp öppnade och förde Storlogen på ett
föredömligt sätt. Dagens recipiender, Sju till antalet fick lära vad
ritus hade att lära om Sanningen. Det är alldeles speciellt högtidligt när bröderna även erhåller sin Ordensring i denna grad. Vid
brödramåltiden sjöng inledningsvis alla bröderna som brukligt
”Sången till Ladulås”. Det är bara att erkänna att ett hjälpande
piano som spelat, hade givit både bättre ton och takt. Men efter ett
tag så lät vi riktigt hyfsat tycker jag. Senare hölls talet till Orden
av OHL Lars-Erik Furuskog 10 Withala. Br Lars-Erik talade om
gradens innehåll, sanningen, och att Lasses ”egen favoritgrad” är
Vänskapens Grad. Rikstinget 2017 och Logen 10 Withalas 75-års
jubileum nämndes förstås också i talet. Likaså berörde han Ordens nuvarande negativa utveckling och hur vi skulle göra för att
få trenden att vända. Talet till dagens recipiender hölls av Tjänstgörande Mästaren Joakim Asp. I talet till bröderna räknade broder
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Joakim upp mängder av olika saker som var sju till antalet. Recipiendernas tacktal hölls av Adolf Wogatai 28 Gondler, ett tal som
gick igenom dygderna från de lägre graderna och även jämförde
den Nordiska Gudasagan med den tyska. Br Lasse Pettersson 21
Midgård som representant för hemmalogen passade på att hälsa
alla bröder välkomna till Linköping. IOEM Tore Persson talade i
sitt tal om varför man reser 43 mil för att gå på en gradgivning?
Allt handlar om den gemenskap som man upplever när man träffar
bröderna. LM Peder Grahn 12 Nicopia tog också tillfället i akt att
hälsa alla bröder välkomna till 12 Nicopias 70-års jubileum den
19 augusti 2017. Ladulås Sk, Lars Hultman 11 Löfstad, meddelade att insamlingen till storlogens verksamhet inbringade 1 300 kr
Mu Börje Berzén tilldelades senare Mästarbordets blommor. Han
hade på ett väldigt bra sätt ordnat allt kring brödramåltiden. Avslutningsvis tackade Tjänstgörande SLM Joakim Asp alla tjänstgörande bröderna för allt bistånd under gradgivningen.
Referent Göran Straume.
Fotograf Anders Kling
Mu Börje Berzén mottager
Mästarbordet blommor av
Tjg Mästare Joakim Asp

T irfing

Örebro

Faktaruta

Grad IX: Vishetens Grad
Datum: Fredagen den 18 november 2016
Antal besökande inkl. recipiender: 35
Recipiender: Magnus Wallinder, 3 Aroshus, Per-Olov S Joandén,
9 Carolus, Kjell Fellenius, 19 Gagnrad, Daniel Holmgren, 22
Righeim, Håkan Gustavsson, Bengt-Erik Karlsson, Berndt
Larsson, 25 Alvheim, Göran C Grape, Tomas Lindkvist, 27
Odinsal.
Gäster: OSSM Per Murander, SLM Björn Torstenius, Heimdal
Denna logerapport blev i nr 1 fel. Redaktionen beklagar och
publicerar därför det rätta referatet.
Storlogen var denna kväll åter i sitt hem i Örebro. Under året har
besök skett i Västerås och Karlstad för gradgivning i Grad VII
och VIII.12 bröder i Grad VIII som uppfyllt alla krav för befordran var kallade till receptionen. Nio bröder hörsammade kallelsen från Storlogemästaren. Glädjande nog så kunde vi räkna in 35
bröder som anmält deltagande. Av dessa var två bröder från Eyrabro-Havamal som var barmästare och hjälp vid brödramåltiden.
De hade lägre grad och fick således ej deltaga i gradgivningen i
Kapitelsalen. Ett stort tack till dessa två, Bengt Johansson och
Malte Soogna!
Då vår Mästare Tomas
Lindkvist var kallad som
recipiend, så hade, liksom
i Karlstad, FSM Nils-Erik Carlevad axlat manteln
och greppat klubban för
att leda logen.
Recipienderna i SL Tir14

fings Grad IX den 18 november 2016
Till sin hjälp hade han sin grundlogebroder Ove Larsson som
FSM och Mästaren i Logen 19 Gagnrad, Allan Löwenhamn som
ASM. Mycket roligt att se en Gagnradbroder bland tjänstemännen! OSSM Per Murander höll talet till Orden. Han inledde med
ett varmt tack till Ex-OC Hans Söderström som spelade på Ordenshusets stora orgel under gradgivningen. Vidare tackade han
Heimdals SLM Björn Torstenius, för att han kommit tillstädes till
vår gradgivning. Slutligen gratulerade han Tirfings Mästare Tomas Lindkvist till graden och att han nu kan ge alla grader i Storlogen. Samtidigt framfördes ett stort och varmt tack till Nils-Erik
Carlevad som denna gång med nära nog van hand ledde gradgivningen. Per fortsatte med att berätta lite från sitt liv i Bifrost från
starten den 14 december 1974 till årets utnämning till OSSM. En
lång och innehållsrik resa! Per berättar att OD har möte i helgen
i Barkarby dit även alla fyra SLM är kallade. De kommer alla att
få ge en verksamhetsrapport från sin storloge och sina grundloger. Orden kommer att ha 3 specifika mål för 2017: 1. Antal nya
bröder i grundloge. 2. Antal bröder på logemöte. 3. Grundlogens
ekonomi. Storlogerna kommer att ansvara för att följa upp dessa
mål hos sina grundloger.
Pär Johnsson, M Logen 3 Aroshus, välkomnar alla bröder till Riksting i Västerås 2017. Han berättar att utgrävningar för att finna
Ordens Vagga är på gång i Västeråstrakten, nära Tillberga Station.
Rikstingsbesökarna kommer att få se vad som hittas vid denna
utgrävning.
Nils-Eric Carlevad höll talet till recepienderna, där han välkomnade dem till storlogens sista grad.
Recipiendtalet hölls av Berndt Larsson. Talet avslutades med en
tacksång som avslutades med orden ”Grad IX blev vi inte utan”.
Mästarbordets blommor gick till vår Munskänk, Berndt Larsson,
som ett stort och varmt tack för kvällens sång samt för att ha ställt
iordning för brödramåltiden i matsalen under tiden vi övriga bröder befann oss i samlingsrummet. Mästarbordets andra bukett
gick till ExSLM Anders Randelius för hjälp med de tekniska detaljerna under gradgivningen.
Referent Anders Randelius.
Fotograf Pelle Sunnerkrantz

Faktaruta

Grad VI: Kärlekens Grad samt Installation
Datum: Fredagen den 10 februari 2017
Antal besökande inkl. recipiender: 73
Recipiender: Tord B.E. Andersson, Jan-Peter Bäckström,
Christer J. Ericsson, Ulf K Johansson, Christer Persson, Hans
Wester 9 Carolus. Kurt Skoglund, 14 Solheim. Lars Bylund,
Anders Karls, Sven-Erik Lönnberg, Sven Olsson 19 Gagnrad. Bo
Jonsson 25 Alvheim. Magnus Green 27 Odinsal. Martin Lestander
30 Torgrim. Jan O. Gustavsson, Kenth Sundqvist 12 Nicopia.
Gäster: OM Hans Wallberg, Anders Boéthius, 20 Vesthav,
Lennart Zetterström, Kjell Rigbrandt, Björn Olsson 12 Nicopia
Årets första gradgivning sker enligt tradition i Tirfings hem, i det
fantastiska Frimurarhuset i Örebro. Vi startade denna fredag med
årsmöte som leddes av ExSLM Anders Randelius.
SLM Tomas Lindkvist fick tillfälle att beskriva sina och direktoriets tankar om Tirfings utveckling under de kommande åren. Efter
en stunds paus vidtog gradgivningen. Vi kunde glädja oss åt 16
recipiender som nu ville starta sin vandring i Storlogens grader.
Av dessa var två från grundlogen 12 Nicopia inom Storlogen Ladulås. De två hade inte möjlighet att närvara på Ladulås Gradgivning, som händelsevis också sammanträffade med Heimdals och
Gotheims gradgivningsdagar. De två recipienderna från Nyköping följdes på sin färd av tre logebröder. Recepienderna fick i två
BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 2 maj/juni 2017

omgångar ta del av Ordens lära om Kärleken. Efter gradgivningen vidtog installationen. Tomas Lindkvist avtackades för det nyss
avslutade verksamhetsåret av FSM Nils-Erik Carlevad, som med
den äran styrt logen i Grad VIII i september och Grad IX i november, då Tomas fått de grader som krävs för att styra Storlogen. Vi
hade tidigare hälsat OM Hans Wallberg välkommen i kapitelsalen och han ledde nu ominstallationen av Tomas för en tid av två
år. Som en första gärning på det nya verksamhetsåret avtackade
Tomas Lindkvist sin avgående FSM Nils-Erik Carlevad, för Mästargärningen under hösten och för åren som ASM och FSM. Vi
förstod att nya uppdrag väntar på Nils-Erik i hemmalogen Alvheim. Vi fick också se vår Mu Berndt Larsson avtackas som Mu
och stiga upp på podiet som ASM. Vår nye Mu blir Solheims ExM
Lars Lindberg. Vid brödramåltiden talade OM Hans Wallberg till
Orden. Han berättade att han har ett speciellt varmt förhållande
till Bifrost i Örebro. Han invigdes i Grad IX i Örebro, för över 20
år sedan på den tiden då Vesthav var en av grundlogerna i Tirfing.
Han fick sedan även Grad X i Örebro, men den gången på Örebro
Slott, vid Rikstinget 2010. Dagen därpå tillträdde han sitt uppdrag
i OD. Talet till recipienderna hölls av Tomas Lindkvist. Han hälsar alla recipienderna välkomna till Storlogen och hoppas att de
snart ska komma tillbaka som besökare, men inte glömma sina
egna loger. Tomas bjuder också in alla i Grad VI att även deltaga
i storlogens högre grader även om de ej kan deltaga i kapitlet. Ett
av Tomas mål är att alla grundlogerna ska vara representerade i
Tirfings direktorium. Vi är inte riktigt där än! Dock var alla logerna representerade vid kvällens gradgivning! Christer Persson från
9 Carolus höll recipiendernas tal och fick för detta Mästarbordets
blommor.
Referent Anders Randelius. Fotograf Pelle Sunnerkrantz

Faktaruta

Grad VII: Sanningens Grad
Datum: Lördagen den 11 mars 2017
Antal besökande inkl. recepiender: 64
Recipiender: Dan Lundhem, Ove Werngren 3 Aroshus, Christer
Björklund, Bertil Börjeson, Bengt Håkansson 14 Solheim,
Erik Skarin, Pat Bodin 22 Righeim, Stefan Blomstrand, Conny
Karlsson 25 Alvheim, Thomas Andersson, Björn Å Bylund,
Lennart Eriksson, Fredrik Garborg, Björn Håkansson, Stefan
Jangenfalk, Johan Johansson, Jörgen Löfkvist, Håkan Marklund,
Johan Moilanen 27 Odinsal, Ove Engman, Bruno Hamberg 30
Torgrim
Bussen från Karlstad startade kl. 07.15 denna lördagsmorgon.
Färden gick förbi Karlskoga till Örebro. Därefter till Eskilstuna
och vidare över Västerås till Uppsala där den ankom kl. 12.00.
Tirfing samlades denna lördag till Sanningens Grad i Logen 27
Odinsals Ordenshus i Uppsala. Detta var den andra lördagslogen
på senare år i Tirfing. Vi kunde glädjas åt att 21 bröder hörsammat
kallelsen till gradgivningen, samt att över 40 bröder kommit för
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att följa recipienderna på deras fortsatta vandring i Orden. Värdlogen kunde också visa upp 10 egna recipiender.
SLM Tomas Lindkvist ledde gradgivningen med bravur, till stora
delar utan ritusbok. M och IL, Anders Sävborg, organiserade de
21 recipienderna på ett berömvärt sätt så att alla fick ta del av
Ordens lära om Sanningen och få sina nya gradband och erhålla
Ordensringen med stor högtid och allvar.
Vid brödramåltiden påpekade Mu Lars Lindberg att vi saknade
sånghäften, men föreslog att vi istället skulle lyssna på ”En Odinsalare”, ”Righeimsbrodern” och ”Värmlandspôjkar”. Respektive
logebröder stämde upp och övriga bröder var ackompanjemang.
Stor sångkonst!
Talet till Orden hölls av Odinsals nyligen till ExM utnämnde Thomas Hellsten. Han såg invigningen av nya bröder i Bifrost som
en investering i framtiden samtidigt som det ger en återbäring i
trevnad och vänskap. Varje broder ska söka glädjen i att bli fadder
till nya bröder.
Tomas Lindkvist håller talet till recipienderna. Han har aldrig tidigare haft 21 recipiender framför sig! Värt att notera är att nästan
hälften är Odinsalare. Det är viktigt att ge varje recipiend en god
upplevelse av den nya graden. Uppdelningen av recipienderna i
två grupper var ett utmärkt sätt att ge alla en närbild av Sanningens Grad!
Johan Moilanen höll recipiendtalet och var föredömligt kort och
tydlig i sitt Tack!Blommor delades ut till Mu Lars Lindberg, Thomas Hellsten, Pär Johnsson, LM 3 Aroshus (som fyllde år denna
kväll) med varma tack från SLM.
Referent Anders Randelius. Fotograf Fredrik Jonneryd

Heimdal

Stockholm

Faktaruta

Grad VI: Kärlekens Grad samt Installation
Datum: Fredagen den 22 februari 2017
Antal besökare inkl. recipienter: 100
Recipienter: Se befordrade bröder
Gäster: OH Jon Asp, Tommy Lundin 29 Odinsal
Heimdals Mästare kunde inleda verksamhetsåret 2017 med att
blicka ut över en mer än till sista plats fullsatt kapitelsal där det
blivit nödvändigt att i någon mån överse med den inbördes placeringen av bröderna. Att installera 25 recipienter i en mer än
välfylld kapitelsal på ett värdigt sätt krävde att alla tjänstgörande
kunde och visste hur allt skulle göras. Så var det också. Denna
kväll med årsmötet, gradgivningen och en Mästarinstallation högtidligt genomförd av OH Jon Asp blev trots trängseln en mycket trevlig och fin upplevelse, inte minst för att tidsschemat hölls
ända fram till kaffet. Jon Asp framhävde den fina stämningen trots
trängsel och sade att recipienterna verkligen kunde glädjas åt ett
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nytt steg på Bifrosts trappa. Han sade vidare, att alla bröder måste
hjälpa åt att bromsa den tillbakagång vår Orden upplevt de senaste
åren. Under kommande veckosluts Mästarmöte kommer att diskuteras hur Bifrosts värdegrund skall göras till ett mera välkänt och
framgångsrikt andningshål i vardagen. Detta är något alla verkligen måste hjälpa till med, slå vakt kring och föra vidare Ordens
etiska tankevärld. Han hälsade alla även hjärtligt välkomna till
Rikstinget i Västerås i maj och till Withalas 75 – årsjubileum 16
september. SLM gladdes åt att så många bröder och inte minst
recipienter ställt upp. Det är lite av en framgångssaga att Heimdal
hade 100 bröder närvarande men Ladulås var värre med 102. Med
dessa siffror upphör tävlingen mellan olika loger. I stället är det
vår uppgift att gemensamt förbättra och sprida Bifrostandan så att
alla känner logetillhörighet och efter hand vinner befordran till
nya grader. Bröder kärleksrecipienter ni är kvällens hedersgäster!
I sitt tacktal påminde Åsagårds M Kent Andersson om den första
kvällen i första graden när de flesta svarar fel och hur charmigt
men osäkert det sedan är vid varje ny gradgivning. Det är lika
häftigt varje gång men nu är det inte så många gånger kvar. Njut
därför av varje gradgivningstillfälle! Det finns mycket att säga om
kärleken och graden men ändå bara varmt tack för en fin kväll.
Vid kaffet hade jag nöjet att redogöra för hur det gick till när på
tjugo- och trettiotalet sjätte graden gavs med kammarreception
och även berätta lite om Bifrosts och Heimdals bakgrund och de
män som tog hand om de första tjänsterna. Kvällens sista formella
beslut var att fördela Mästarbordets blommor och jag hade tillsamman liksom Bo Handstedt och Sten Falk glädjen att få bära
hem en bukett.
Referent Astor Baldesten. Fotograf Bror Strandberg

täcker något nytt i texterna som läses. Jan Kjellson höll talet till
recipienderna där han bland annat lyckades sammankoppla en dikt
av Karin Boye, med sanningens grad. Recipiendernas tacktal hölls
av Sören Andersson. Under måltiden var det meningen att vi skulle få en inblick i grad VII av Astor Baldesten. Tyvärr kunde Astor
inte medverka men som plåster på såren så sjöng bröderna en sång
till sanningens grad, vilket torde vara urpremiär. Texten föreslogs
redan 1925, men såvitt referenten vet har den aldrig framförts tidigare, i alla fall inte till musiken ”här är gudagott att vara”.
Referent Charlie Magnusson. Fotograf Gunnar Holmsten

SLM Björn Torstenius med dagens recipiender.
För namn se Befordrade Bröder.

1

S:t Örjan

Stockholm

Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Torsdagen den 23 mars 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 29
Recipiender: Håkan Sundmark, 1 S:t Örjan, Rolf Lind, 4 Valhall
Gäster: M Bengt Hellström, Olavi Ollikainen 4 Valhall, M Kent
Andersson 5 Åsagård, Stig Axelsson 8 Manheim, M Bernt
Carlsson, Bengt Almgren, Börje Larsson, Andreas Lagerlöf, 32
Runrike

Faktaruta

Grad VII: Sanningens Grad
Datum: Fredagen den 7 april 2017
Antal besökande bröder inkl. recipiender: 62
Gäster: OK Christer Smedh, OHL Karl-Gunnar Roth, IOEM Yngve
Strindholm, Tom Stjernschantz.
Recipiender: Claes Örsing, Christer Öberg, Assar Rahmani,
Sören Andersson, Filip Berglund, Ronny Johansson, Lars Ekstedt,
Roland Johansson, Styrbjörn Gille, Ingemar Granholm, Ingvar
Jansson och Stig-Åke Pettersson
SLM Björn Torstenius genomförde som vanligt en högtidlig ritus
tillsammans med sina biträdande bröder varvid 12 bröder delgavs
läran i sanningens grad. Jan Kjellson och Sören Nordén uppvaktades då de tidigare fyllt jämna år. Vid brödramåltiden höll OHL
Karl-Gunnar Roth talet till orden och berättade bland annat att
han, trots sin aktningsvärda tid i orden, alltid upplever och upp-
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Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Torsdagen den 11 maj 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 32
Recipiender: Ronny Erlandsson, Johan Lindström
Gäster: OK Olavi Ollikainen, SLM Björn Torstenius Heimdal,
SLM Tomas Lindqvist Tirfing, Harald Ortliden 4 Valhall, Viktor
Torstenius 5 Åsagård, Stig Axelsson, Pär Ol-Mårs 8 Manheim, M
Tomas Andersson, Mikael Sjölander, Thomas Hellsten 27 Odinsal
Ronny Erlandsson,
M Holger
Andersson och
Johan Lindström

Faktaruta

SLM Björn Torstenius omgiven av dagens recipiender.
För namn se Befordrade Bröder.

Faktaruta

Stående: M
Holger
Andersson,
M Bengt
Hellström.
Sittande: Håkan
Sundmark, Rolf
Lind oich Peter
Biro
Under M Holger Anderssons
ledning genomfördes gradgivningen på ett fint och stämningsfullt sätt. Peter Biro tilldelades
ett välförtjänt Logernas Belöningstecken. Den efterföljande
brödramåltiden var som vanligt uppsluppen och flera intressanta
tal hölls. Kvällen avslutades som vanligt med kaffe och därtill
hörande dryck och sedvanligt lotteri.
Referent: Bo Haufman. Fotograf Sven Göthe
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Efter
avslutad
gradgivning samlades alla bröder
till en välsmakande
brödramåltid med
sedvanliga drycker
därtill. M Holger
Andersson hälsade alla välkomna med ett spirituellt tal innehållande en del humoristiska gliringar åt höger och vänster. Under måltidens gång
tog SLM Tomas Lidqvist till orda och kunde konstatera att under
hans grundloge Odinsals existens har man haft fem Mästare och
av dessa var fyra närvarande denna kväll. Ett faktum som vi S:t
Örjans bröder kände oss hedrade av. Dessa fyra närvarande Odinsalare framförde deras egen snapsvisa till allmän munterhet. Talet
till orden hölls av Odinsals M Tomas Andersson och han koncentrerade sig på begreppet ”vi” i den meningen att inom Bifrost
finns inget ”vi och dom”. Alla är vi. Bifrosts gemenskap gäller
alla, oavsett loge och i begreppet ”vi” lade han även ordet ansvar.
Vi skall ta ansvar för varandra. Recipiendernas tal hölls av Johan
Lindström, som tackade för den erhållna graden och förklarade
sin uppskattning av den gemenskap han finner inom Bifrostorden.
Han kallade sitt medlemskap i vår orden för sin ”sociala pensionsförsäkring”. En träffande beskrivning som vi med högre grader
säkert håller med om. Kvällen avslutades med kaffe och avec för
dom som så ville. Lotterivinster drogs till glädje för de tio vinnarna och till besvikelse för de som inget vann men vi önskar oss
bättre tur vid nästa logemöte.
Referent & Fotograf Bo Haufman

2 Eyrabro/Havamal

Örebro

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad
Datum: Onsdagen den 15 februari
Antal besökande inkl. recipiend: 33
Recipiend/Fadder: Håkan Andershed/Sven Dahlberg
Gäster: OC Thommy Brännström, ExSLM Anders Randelius
Nu är Logen igång igen efter jul och nyårsuppehållet. Vi hälsade
Ordens Curator Thommy Brännström och ExSLM Anders Randelius välkomna. Trettiotre Bröder hade hörsammat kallelsen. Det
var kanske i minsta laget, men kan ursäktas med att Storlogen Tirfing hade Grad VI i fredags. Inför kvällen hade flera recipiender
kallats, men endast Håkan Andershed blev invigd. Vår M Sven
Dahlberg blev åter installerad, som Mästare under 2017, av OC
BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 2 maj/juni 2017

Från vänster:
ExSLM Anders
Randelius, Mästare Sven Dahlberg, recipiend
Håkan Andershed
och OC Thommy
Brännström
Thommy Brännström. Mästaren
behöll sina tjänstemän i direktoriet.
Dock tillsatte han två ersättare nämligen Erik Fredholm och Robert Persson Östlund. Tommy Pemer avtackade M för föregående
år, med ett kort tal och blombukett. Mats Schaffer erhöll sitt veterantecken, som han skulle ha fått för något år sedan. Bättre……!
Talet till Orden hölls av OC Thommy Brännström, som berättade
att han hade växt upp med Bifrost, då hans far också instiftade
Logen 17 Grimner. Han berättade att hans far någon gång i månaden klädde sig i frack eller mörk kostym och gick glad i hågen
till Bifrost möten och kom hem ännu gladare. OC tyckte då, att det
här med Bifrost var mycket mystiskt. Han berättade hur han kom
med i Bifrost och sina tjänstebefattningar. Vi fick även veta vad en
Curator gör och vad han ansvarar för. M Sven Dahlberg höll talet
till recipienden Håkan Andershed och hälsade honom välkommen. Sven var också fadder för Håkan, som berättade att Sven
hade tjatat på honom länge och att han nu var glad och tacksam att
blivit invigd i Bifrost. Sven Kaurzik gratulerades med blommor,
då han för en tid sedan fyllt 70 år.
Mästarbordets blommor fick Per-Erik Odler för att varit ersättare för Skrivaren vid direktoriemötet och vid gradgivningen. Lite
dråpligt, så vann Skattmästaren Jan Antonsson den utlottade medlemsavgiften för år 2018.
Referent Per-Erik Odler. Fotograf Daniel Sjökvist

Faktaruta

Loge utan reception
Datum: Onsdagen den 15 mars 2017
Antal besökare: 30
Till denna afton var fyra bröder som alla hade förhinder av olika
anledningar.
Därför blev det istället Loge utan reception. Den speciella ritusen avlöpte utan missöden och det var en stämningsfull sådan,
som förklarade Bifrostordens innehåll och mening.Många bröder
tyckte att man borde sammanträde utan reception då och då för att
sätta enbart Bifrostorden i centrum.
Mästaren tog till orda vid ordet är fritt och talade om att det var en
del på gång framigenom.
Vi ska ha flera klubbaftnar, så att de som har de lägre graderna
också kan deltaga. Närmast är det ett besök på VW-museet den 18
april i Pålsboda, som kanske är den största i Europa. Bifrostordens
Riksting 2017 blir i Västerås den 5–7 maj. Det är en stor begivenhet som alla bröder, oavsett grad, kan deltaga i. Anmälningsblankett finns i Bifrosttidningen nr 1 2017.
Brödramåltiden förlöpte på sedvanligt vis med hög stämning och
god mat. Mästarebordets blomma fick vår IL Douglas Lindahl
som nyss hade fyllt 70 år.
En ändå lyckad afton som avslutades med kaffe och lottdragning.
Referent Kjell-Arne Isulv
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cobsson instämde. Mästarbordets blomma fick Sven-Erik Hansson som direkt erbjöd sig att skjutsa hem en broder som ej hade
möjlighet att ta sig hem på egen hand.

Faktaruta

Loge utan reception
Datum: Onsdagen den 12 april 2017
Antal besökare: 33
Gäst: OSSM Per Murander

Referent Bo Hedlund. Fotograf Roger Pistol

Till detta sammanträde utan reception finns det en speciell ritus,
som är stämningsfull och innehåller mycket läsning av Mästaren,
som förklarar Bifrostordens innehåll och mening.
Många bröder tyckte att man borde sammanträde utan reception
då och då, för att på detta sätt enbart sätta Bifrostorden i centrum.
Detta skulle egentligen ha varit en gradgivning i Grad I, men de
som var kallade hoppade av. Mästaren vädjade vid ordet fritt till
de församlade bröderna, att till nästa gradgivning av Grad I som
är i september, så måste alla försöka få tag i kandidater. Vid årets
slut ska vi ha ökat medlemsantalet med minst en broder i varje
loge. Detta är en önskan från OD. Närmast på höstprogrammet
är ett besök på VW-museet den 18 april i Pålsboda, som kanske
är det största i Europa. Den 21 april blir det ett besök hos Logen
9 Carolus i Karlskoga som ger en Grad I. Detta med att besöka
andra loger är något som vi ska försöka utveckla. Det är mycket
givande och främjar sammanhållningen inom Orden.
Mästerbordets blomma fick broder Nisse Sindmark som bl.a. håller på med att gå igenom Ordens arkiv, ända från starten av Orden.
Han har fått allt material som finns från Kansliet i Stockholm.
Detta att arkivet har hamnat i Örebro stämmer också bra, med
tanke på att Bifrostorden till stor del har sitt ursprung i Örebro.
En ändå lyckad afton som avslutades med kaffe och lottdragning.

3

Aroshus

Referent Kjell-Arne Isulv

Västerås

Faktaruta

Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Onsdagen den 22 februari 2017
Antal besökande inkl. recipiender: 30
Recipiender: Tommy Gullberg, Tommy Jacobsson
Gäst: ExM Lars Lindberg 14 Solheim
Från vänster ses Deva
Kahanda Liyanage, Tommy
Jacobsson, M Pär J Johnsson, Tommy Gullberg och
Tommy Appelblad
Efter väl genomförd ritus
tackade jubelbroder Olle
Dahlberg för uppvaktningen
på sin 85-årsdag och fick i
kapitelsalen mottaga ett fotoalbum från logens aktiviteter.
Vid brödramåltiden höll ExM Lars Lindberg, 14 Solheim talet till
Orden. Han framhöll att han blivit väl mottagen av Aroshus bröderna och sade att det är värdefullt att besöka andra loger och få
nya vänner. Riksting är ett sådant tillfälle och han välkomnade
bröderna till nästa års riksting i Karlstad. Talet till recipienderna
hölls av M Pär J Johnsson som sade att man fått tala fritt och tänka
fritt blott man lever i godhet. Han uppmanade också bröderna att
leta recipiender. För recipienderna talade Tommy Gullberg. Han
tackade för att få vara med i logen och känner fin gemenskap där
alla är uppriktiga och vänliga. Den andre recipienden Tommy Ja18

4

Valhall

Stockholm

Faktaruta

Loge utan reception med Installation
Datum: Onsdagen den 22 februari 2017
Antal besökare: 31
Gäster: OSSM Per Murander, SLM Björn Torstenius, M Holger
Andersson 1 S:t Örjan, Stig Axelsson 8 Manheim, Eric Murander,
Claes Murander 2 Eyrabro-Havamal, Andreas Lagerlöf 32 Runrike

Faktaruta

Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Onsdagen den 22 mars 2017
Antal besökande inkl. recipiend: 22
Recipiend: Hans-Erik Svensson
I Kapitelsalen meddelade M Pär J Johnsson att man beslutat behålla den nya matleverantören. Vid brödramåltiden hölls både talet
till Orden och talet till recipienden av 3 Aroshus M. Recipienden
Hans-Erik Svensson höll ett kort och kärnfullt tacktal. Mästarbordets blomma utdelades till Claes Aspenryd för välförtjänt arbete
som ersättare till munskänken. Per Sunnerkrantz fyller 65 år den
19 mars och utlovade överraskningar till bröderna.
Referent Bo Hedlund

Faktaruta

Grad V: Trohetens Grad
Datum: Onsdagen den 26 april 2017
Antal besökande inkl. recipiend: 26
Recipiend: Henrik Sjöblom

Denna kväll fick frihetens röda färg lysa upp kapitelsalen och bröderna samlades för en stunds trevlig samvaro. M Bengt Hellström
genomförde Loge utan reception.
M Bengt förklarade verksamhetsåret 2016 avslutat. Göran Kimell
höll ett mycket känslosamt tal till M och överlämnade blommor.
Ordens Styrande Mästares sändebud OSSM Per Murander vilken
enligt ordens konstitution och ritus återinstallerade Bengt Hellström som M för ett nytt år. Därefter utnämndes de biträdande
bröder samt ersättare. Dag Nordenfors fick mottaga LBT och Ulf
Söderqvist som nyligen fyllt 60 år uppvaktades med blommor.
Brödramåltiden innehöll som vanligt många trevliga sånger och
tal. Lottdragning och kaffe avslutade kvällen.
Referent Hans-Owe Hidlund

Gradgivningen skötte M Pär J Johnsson med medhjälpare alldeles
utmärkt. Ett sorgligt besked gavs då broder Sixten Hamberg avlidit. Vid brödramåltiden inleddes talet till Orden av Bo Johnsson
som med anledning att vi huserar i samma lokaler som Frimurarna framförde att det förekommit hot mot Frimurarna i Göteborg.
Han överlämnade ordet till sin bror Lars Johnsson som hoppades
på en trevlig Rikstingsfest varpå han i sin tur överlämnade ordet
till sin bror och M Pär som informerade om Rikstinget. Talet till
recipienden hölls av M som menade att trohet är ett vackert ord
men svårt att leva upp till och att trohet till Orden är att komma till
logen. ExSLM Anders Randelius sade att Grad V är den sista graden i grundlogen och han välkomnade recipienden till Grad VI om
två år framåt i storlogen Tirfing som numera ambulerar mellan de
olika grundlogerna.
Recipienden tackade
för en stämningsfull
gradgivning och sa
att han tagit flera
grader i andra grundloger vilket har varit
stimulerande.
Referent Bo
Hedlund. Fotograf
Roger Pistol

M Pär J Johnsson
och recipienden
Henrik Sjöblom

Besök i logekapitel i storloge och grundloge
är en av förutsättningarna för befordran till högre grad
BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 2 maj/juni 2017

Faktaruta

Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Torsdagen den 30 mars 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 33
Recipiender: Göran Adolfsson, Roger Sahlin, Ove Gustafsson,
Bengt Tegbrink 4 Valhall
Gäster: M Holger Andersson 1 S:t Örjan, M Kent Andersson 5
Åsagård, M Claes-Göran Hörnqvist 16 Runheim, Leif Persson S:t
Örjan, Stig Axelsson 8 Manheim
Bakre raden från
vänster: Göran
Adolfsson, Roger
Sahlin, M Bengt
Hellström, Ove
Gustafsson, Bengt
Tegbrink Främre
redan från vänster: Ulf Pålsson,
Benny Melin
Som traditionen
bjuder
började
kvällen med ett föredrag den här gången om Radio Nord, radiostationen som 1961
utmanade Sveriges Radio. Föredraget hölls av Per Alarud som berättade om hur det gick till att köpa en tysk båt, omdöpt till Bonjour, inreda den med en radiostudio från USA och sedan placera
sig utanför Sveriges kust. Radiomaterialet spelades in i Stockholm
och flögs ut och släpptes i vattnet där personal på Bonjour fiskade
upp behållaren och sändningen kunde börja. Autentiskt material i
form av radio reklam, ”jinglar” och filmer från båten spelades upp.
Efter det intressanta föredraget inleddes gradgivningen med att M
Bengt Hellström hälsade de församlade bröderna välkomna och
genomförde gradgivningen enligt ritus. Benny Melin förärades
Logernas Hederstecken och Ulf Pålsson Logernas BelöningsteckBIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 2 maj/juni 2017

en. Mauritz Rudebeck som fyllt år uppvaktades med blommor.
Även Gösta Widing uppvaktades med en röd ros med anledning
av att han fyllt 89 år. Mästaren informerade de närvarande bröderna om en liten förändring i bordsritusen som skulle komma under
den kommande brödramåltiden. Aftonens samkväm förflöt under
gemytliga former och Ove Gustafsson höll recipiendernas tacktal,
de församlade bröderna uppskattade
både talets innehåll
och längd.
Referent & Fotograf
Hans-Owe Hidlund.
Föredragshållare
Per Alarud

Faktaruta

Loge utan reception
Datum: Onsdagen den 26 april 2017
Antal besökare: 30
Gäster: XOI Ulf Adelstrand, Stig Axelsson 8 Manheim, Rickard
Johansson, Johan Lindström, Pierre Lindström 1 S:t Örjan, PerOlov Thörn 5 Åsagård, Carsten Bach Hansen, Sverker Steen och
Johan Backman 8 Manheim.
Denna kväll fick Frihetens röda färg lysa upp kapitelsalen och bröderna samlades för en stunds trevlig samvaro. M Bengt Hellström
genomförde ritus utan reception. Mu Rolf Lindh som snart skulle
fylla 70 år uppvaktades med blommor. Olavi Ollikainen höll talet
till Orden och brödramåltiden innehöll som vanligt många trevliga sånger. Lottdragning och kaffe avslutade kvällen.
Referent Hans-Owe Hidlund

7

Junehus

Jönköping

Faktaruta

Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 10 mars 2017
Antal besökande inkl. recipiend: 46
Recipiend: Joakim Sandahl
Gäster: Christer Schmiedt, Hans Fredriksson, Per-Arne Friberg,
Per-Ove Joelson, Olle Kalmelid, Anders Malm, Erik Olsson,
Jesper Rosell, Peter Stenmark från 21 Midgård, samt Tommy
Eriksson, Ingvar Oscarsson 28 Gondler
Från vänster M
Christer Schmiedt,
Joakim Sandahl och
M Jörgen Steen
Efter en lång tid av barmark och hyggligt väder slår vintern till av
all kraft med snö och
halka som mot fredagen klingade av lagom
till vårt månadsmöte.
Vi samlades 46 bröder i
19

Frimurarhusets fina kapitelsal för att deltaga i gradgivningen av
Vänskapens Grad. Vi hade äran att få besök av nio bröder från Logen 21 Midgård i Linköping med M Christer Schmiedt i spetsen.
Även två bröder från 28 Gondler Kalmar hade vi äran att få som
gäster denna kväll. Att få besök från andra loger förhöjer alltid
stämningen. Vår M Jörgen Steén med biträdande bröder invigde
Joakim Sandahl i Vänskapens Grad under en fin och högtidlig ceremoni. Tal hölls under brödramåltiden av M Christer Schmiedt
och M Jörgen Steen med vikten lagd på hur mycket vänskapen
betyder för oss alla. Denna kväll var det inte heller svårt om vem
som skulle hålla recipiend talet det gjorde förstås Joakim Sandahl
med bravur. Våra nya Mu Leif Grytberg och Hansi Henschel har
tillsammans axlat munskänkeriets alla sysslor på ett utmärkt sätt
och ska ha en stor eloge. Vid lotteridragningen vann undertecknad
en flaska vin som kommer väl till pass. Mästarebordets blommor
förärades gästande bröder som åkt långt för att besöka vår loge
här i Jönköping.
Referent & Fotograf Jonny Ejderbring

ut en liten påminnelse om logemötet via SMS till bröderna. M
Jörgen Steen genomförde ritus som vanligt på ett utomordentligt
sätt. Talet till dagens recipiender hölls i kapitelsalen då sex st.
bröder av lägre grader hade hörsammat uppmaningen att komma
till brödramåltiden och deltaga i gemenskapen, vilket var glädjande. Talet om vad troheten och godheten betyder för oss alla
framkom på ett engagerande och starkt sätt i det nyskrivna talet.
Brödramåltiden var som vanligt av hög klass och avnjöts i trevlig brödraanda. Den nyupptagne recipienden Reine Svahn höll ett
mycket personligt tacktal. Talet till vår Orden hölls av M Jörgen
Steen. Mästarbordets blommor förärades Kenneth Blomqvist som
nyligen fyllt 75 år. Blommor gavs även till brr Bengt och Björn
Eriksson som inte deltagit på lång tid. Även kvällens nyupptagne
broder i Trohetens Grad Reine Svahn fick en vacker blombukett.
M Jörgen Steen önskade oss
en riktigt trevlig sommar
och att vi laddar upp inför
höstsäsongen.
Referent & Fotograf
Jonny Ejderbring

Faktaruta

Loge utan reception
Datum: Fredagen den 31 mars 2017
Antal besökande: 28
Christer Jörliden får blommor
av M Jörgen Steen
Tyvärr hade inte de recipiender som
var kallade möjlighet att komma. Vi
kommer att försöka få med dessa
till nästa grad III som vi har i slutet av augusti. Loge utan reception
hölls som vanligt i vår fina kapitelsal av M Jörgen Steen med biträdande bröder. Vid brödramåltiden
låg vikten mest på det fina och stora
kansli som vi lyckats komma åt genom broder Christer Jörlidens förträffliga agerande. Detta firade
vi förstås och heder åt de bröder som hjälpt till med utrymning av
den gamla lokalen och flytten till den nya och fräscha lokalen vi
nu har. Efter brödramåltid, lottdragning och kaffe var det dags för
utdelning av Mästarbordets blommor. Denna gång var det inget
svårt val för broder M. Blommor fick Christer Jörliden som skaffat oss det nya kansliet. Blommor fick också Patrick Malmqvist
för att han gav oss ett stort konferensbord med skinnstolar och
soffgrupp till nya lokalen, en bra start för oss i direktoriet och
dagledigas måndagsträffar. Efter att Patrick fått sina blommor i
handen kontrade han omedelbart med att återlämna dessa till M
med orden dessa ska du ha själv för ditt arbete med att ha organiserat flytten med hjälpsamma bröder.
Kvällen avslutades med trevlig och gemytlig samvaro i sann
Bifrostanda.
Referent & Fotograf Jonny Ejderbring

Faktaruta

Grad V: Trohetens Grad
Datum: Fredagen den 28 april 2017
Antal besökande inkl. recipiend: 37
Recipiend: Reine Svahn
Så var det dags för vårsäsongens sista möte inför sommaruppehållet. Ett flertal bröder som inte besökt logen på ett tag var med
denna gång vilket var glädjande. Kanske för att vi börjat att sända
20

Från vänster Skrivare
Jakob Olsson och recipienden Reine Svahn

9

Carolus

Karlskoga

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad samt Installation
Datum: Fredagen den 17 februari 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 30
Recipiender: Fredrik Wågemo, Tobias Jarlemark
Gäster: OK Christer Smedh
Från vänster OK Christer
Smedh, Tobias Jarlemark,
Fredrik Wågemo och M
Hans Wester
Äntligen hade vi några nya
recipiender till Grad I, då
vi också nu gästades av OK
Christer Smedh, som också
installerade vår M Hans Wester i ytterligare två år. Det
blev en fin gradgivning och
där det också blev ett byte på Sk posten 3Bo Sahlström avgick och
broder P-A Ljung tillträdde. Det utdelades utmärkelser till några
bröder. Veterantecknet till broder Alf Lundberg, som tyvärr inte
kunde närvara p.g.a. sjukdom. LHT till broder Kjell Österberg och
LBT till brr Tomas Sjöberg och Christer Ericsson. Efter en mycket
god tvårätters brödramåltid, så samlades vi som vanligt en trappa
upp, i vår fina bar, där vi fortsatte ritusen. OK talade om att vi
fortsätter att tappa medlemmar inom orden, och att vi nu måste ta
krafttag för att få in nya bröder, med bl.a. bättre marknadsföring.
Mästarens tal till recipienderna. så redogjorde han för samtliga
grader inom orden, och utbringade en skål för de nyintagna.
Insamlingen i kväll inbringade hela 589: -. Mästarbordets blommor gick i kväll till vår avgående Sk Bo Sahlström.
Referent Rolf Jansson. Fotograf Lars Wester
BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 2 maj/juni 2017

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 24 mars 2017
Antal besökande inkl. recipiender: 23
Recipiender/Fadder: Daniel Wester, Mikael Kainulainen/Lars
Wester
Nu hade vi ytterligare några nya recipiender till Grad I, vilket var
mycket glädjande, då vi under en tid har tappat medlemmar. Efter
vår gradgivning så vankades det en tvårättersmiddag i vår matsal,
där stämningen var som vanligt på topp. Vid kaffet en trappa upp
i vår bar, så fortsatte vi vår ritus, där M Hans informerade från
mästarmötet och vår dubblerande fadder Lars Wester, höll ett tal
till sina recipiender, där han önskade dem välkomna till vår loge.
Vår ”gamle” skattmästare Bo Sahlström, tyckte det var underligt
att sitta i kapitelsalen utan att ha någon bok framför sig, men han
tackade för alla år som han suttit som skattmästare. Kjell Österberg meddelade att vi kommer att få både trapphiss och handikapptoalett till vårt logehus. Sist men inte minst så gratulerade vi
genom P-A Ljung våra nyblivna 50-åringar, tvillingarna Hans och
Lars Wester. Insamlingen i kväll inbringade 451 kr. Mästarbordets
blommor tilldelades P-O Joandén.
Referent Rolf Jansson. Fotograf P-A Ljung
Från vänster
Lars
Wester,
Mikael
Kainulainen,
Daniel Wester
och M Hans
Wester

Faktaruta

Loge utan reception
Datum: Fredagen den 21 april 2017
Antal besökare: 38
Gäster: OSSM Per Murander, M Sven Dahlberg, Kurt Bergman,
Åke Bergström, Per-Erik Odler, Tommy Pemer, Nils-Olov
Sindmark, Rolf Andersson, Kjell Arne Isulf, Robert Persson
Östlund. Samtliga från Eyrabro-Havamal Örebro
Från vänster M
Sven Dahlberg,
M Hans Wester
och OSSM Per
Murander
Denna
kväll
hade vi en högtidsstund, då vi
hade
glädjen
att gästas av
vår OSSM Per
Murander med M Sven Dahlberg och ytterligare åtta bröder från
Eyrabro-Havamal i Örebro. Då vi nu nödgades att genomföra en
Loge utan reception, så blev det bra i alla fall, då vi under våren
fått in fyra nya recipiender. Efter en mycket fin kväll i kapitelsalen, så vidtog middagen. Denna sista logekväll före sommaruppeBIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 2 maj/juni 2017

hållet, så hade vi som vanligt vår traditionsenliga sill buffé. Per
Murander tackade för en fin ritus och såg en bra utveckling inom
vår orden, där vi som nu tillsammans står starka. Som han också uttryckte sig ”vi har ju förbaskat trevligt tillsammans”. Sven
Dahlberg tyckte också att ritusen hade varit bra och stämde bra
in på vad Bifrost står för. Denna ritus skulle passa bra in vid exempelvis en parentation eller årsmöte, tyckte han. Vår M Hans
Wester uttryckte sin glädje över våra vänner från Örebro, samt att
vi lyckats få in fyra nya medlemmar, och att vi har fler på gång
till hösten. Mästarbordets blommor gick i kväll till vår Intendent
Roland Johansson, som vi alltid kan lita på att han ställer upp, och
gör iordning kapitelsalen i god tid. Insamlingen i kväll inbringade
772 kr.
Referent Rolf Jansson. Fotograf: P-A Ljung

10

Withala

Vetlanda

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 24 februari 2017
Antal besökare Inkl. recipiender: 60
Recipiend/Fadder: Roberth Abrahamsson/ Mats Göransson
Gäster: OSSM Per Murander, Johan Furuskog 24 Gungner
Årets första gradgivning i vår fantastiska loge var tillägnad Friheten samt tillika Mästarinstallation. Kvällens enda recipiend fick
mottaga gradens insignier. Brr Tomas Petersson och Christopher
Sjöbäck fick bepryddes med LBT av OSSM som ett tecken på
goda insatser. Även Br Lennart Ståhl bepryddes sedan med LHT.
M Curt Sandberg fick blommor som tack för det gångna året samt
Mästarbrevet för 2017 från OD. Avgående tjänstgörande Brr tackades och nya avlade ämbetseden. Vid brödramåltiden höll OSSM
Per Murander talet till Orden. Han talade om OD’s agenda: Installation av nya Mästare, Ordens historia och utveckling. Kvällens
recipiend höll sitt
tal. Mästarbordets
blommor gick till
Br Mats Göransson
för flitigt förvärvande av nya bröder.
Referent
Lars Bielke von
Sydow.
Fotograf Lars-Erik
Furuskog.
Fr. v. Recipiend
Roberth Abrahamsson, OSSM Per
Murander

Besök i logekapitel i storloge och grundloge
är en av förutsättningarna för befordran till högre grad
21
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Löfstad

Tranås

Faktaruta

Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Lördagen den 11 Mars 2017
Antal besökare inkl. recipiend: 36
Recipiend: Maths Johansson

Från vänster Torbjörn Andersson, Maths Johansson och
Lars-Erik Andersson
Nymodigheter är det oftast ont om inom vår Orden, men vår loge
är desto mer lyhörd att finna lösningar som främjar våra sociala
samkväm. Så varför inte återinföra logemöte en lördag kl.15.30?
Sagt och gjort Grad II blev premiären med riktig succé som följd.
Det blev lyckat. Direktoriet lockade åter en hel del bröder i synnerhet inom det yngre åldersspannet. Dessutom såg flera av oss en
anledning att slippa årets melodifestival för att ”göra en Bifrostkväll” i brödernas goda lag och anda. Efter föregående möte med
diverse ”snygga småmissar” var tjänstgörande än mer på tårna,
vilket glädjande resulterade i en perfekt ritus och ryggdunkar bröder emellan.
Vid ordet fritt hade M dragning i sitt utlysta lotteri för dom av
logens bröder som betalt in årets medlemsavgift. Vinnare blev vår
Dirigent Lars-Erik Andersson. Närmast kallades broder Rikard
Hedström fram till Mästarbordet då han numera är ny UB i Storlogen Ladulås och efterträder mångåriga dito Arne Pettersson.
Därefter var det kvällens recipiend Maths Johanssons tur i dubbel bemärkelse dels för logens hyllning för sina celebrerade 60
år med standar samt Mästarbordets blommor. Därpå hälsade M
alla välkomna den 28 april till Grad I då det är flera nya bröder på
gång. Närmast i tid den 8 april står grannlogen 21 Midgård, som
11 Löfstad är fadder till, värd för Storlogen Ladulås och Grad VII.
En samåkning är planerad. Brödramåltiden blev så förträfflig som
väntat med buffé.
Dagens nyupptagne broder bjöd på ett kort men finurligt tacktal.
Mästarebordets blommor gick till nye UB i Storlogen Rikard Hedström som dessutom vann i lotteriet, dubbel lycka alltså. Kvällens
insamling var extra hedersvärd till förmån Mustaschkampen mot
prostatacancer med 530 kr. Se vidare senaste Bifrosttidningen och
vår broder Lars Axehills artikel.
En annan glädjande nyhet för oss alla, inklusive vår Mu, var att
lotteriet gick med överskott varför han firade med att dra extravinster. Efter avslutad måltid var det fullt av bröder som fortsatte
minglandet en bra bit in på kvällningen. Det här med lördagsloge
gav med andra ord mersmak. Glad Vår!
Referent & Fotograf Thomas Ehn
24

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad samt parentation
Datum: Fredagen den 28 april 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 45
Recipiender/Fadder: Mats Holmstedt, Tom Ekström/Krister
Rydholm. Leif Millestad/Lars-Erik Andersson
Från vänster Mats
Holmstedt, Tom
Ekström, Torbjörn
Andersson och
Leif Millestad
Mycket loge och
sen mat blev det
när vi sista fredagskvällen i april
genomförde
en
välbesökt parentation för bröderna
Kenneth Parmö och Tore Andersson. En mycket värdig och väl
genomförd sådan i vår väl smyckade kapitelsal, som också gav
utrymme till eftertanke. Efter Parentationen gjordes ett kort uppehåll medan tjänstgörande iordningsställde kapitelsalen för efterföljande Grad I med tre nya bröder. Tilläggas bör att för vår
loge är det högst ovanligt med intag av tre nya bröder därav extra
roligt för dess tillväxt. LM och tjänstgörande hanterade kvällens
ritus med van och övertygande hand till besökandes belåtenhet.
Efter ceremonin för våra tre nya bröder var det dags för ordet
fritt där logen hyllade 50 års jubilerande Jonas Carlsson. Samma hyllning fick även kvällens faddrar. Mästarbordets blommor
gick välförtjänt till broder Ingemar Högström som med kort varsel ordnade årets Hockeyresa HV71-Frölunda. Noterbart: HV 71
blev svenska mästare 2017! Därefter fortsatte LM informera om
olika kommande aktiviteter inom orden bl.a. Rikstinget i Västerås samt inbjudan till Nicopia och slutligen Withalas Högtidsloge
den 16 september. Han slog också ett slag för nästa Grad I den 8
september. Klockan var nu redan 21.30, men vad gör det när man
har trevligt. Nu var det dags för brödramåltiden då dessförinnan
bröderna hade försett sig med diverse biljetter och drycker. Stämningen var ånyo, som alltid, i vår loge på topp med idel leende och
skrattande bröder. Recipiendernas tal hölls kort men innehållsrikt
av Leif Millestad. Måltiden avslutades med hembakt av vår otroliga servitris Marie. Kvällens insamling blev också ett lyft, otroliga
1 740kr till förmån för logens ekonomiska välfärd. Och så var det
äntligen dags, det som många sett fram mot kvällens lotteri med
hela tre lottringar och ett väldukat prisbord. Tro det om man vill,
men välförtjänt vann samtliga nya bröder inkluderat faddrar. Samt
ett antal andra brödraansikten som också främjade vårt samkväm
och vi övriga gillade läget!
Referent & Fotograf Thomas Ehn

från logen 25 Alvheim från Eskilstuna via dess M Nils-Eric Carlevad och Håkan Jansson. Till graden hade kallats sex recipiender
varav två Löfstadbröderna Christoffer Brandt och Joakim Gustafsson kunde närvara. Ritus flöt på bra och genomfördes på bästa
tänkbara sätt till närvarande bröders belåtenhet. Vid ordet fritt tog,
som seden säger, M ordet och rapporterade kort från Rikstinget i
Västerås samt om nya ledamöter i Ordens Direktoriet. Därefter informerade han stolt att den 21 oktober kommer logen att stå värd
för Storlogen Ladulås Grad VIII. Vid detta tillfälle behövs extra
frivilliga som vill tjänstgöra. Vår loge tar nu sommaruppehåll och
nästa sammankomst är Grad I den 8 september, med sista augusti
som sista anmälan för medlemskap. Samtliga besökande deltog
också i brödramåltiden. Recipiendernas tal framfördes kort och
kraftfullt av Christoffer Brandt. Mästarebordets blommor gick till
två personer dels till ”vår suveräna servitris” som för kvällen bjöd
på extra smarriga hembak. Sedan broder Alexander Marszalek då
han alltid deltar på våra möten, om ej fysiskt, så på CD eftersom
han sjungit in merparten av Bifrosts sånger mm. Skattskrivaren
pustade då insamlingen blev den hittills tyngsta i kilo räknat om
än 763 Kr, dock var 183 Kr av dessa i mynt, till förmån Logens
rekvisita. Slutligen under stor förväntan drogs kvällens vinnare i
lotteriet och där vann både undertecknad två vinster liksom Skattmästaren. Glädjande var slutligen även vår Mu belåten då lotteriet
visade ett överskott.... GLAD BIFROST SOMMAR!
Referent & Fotograf Thomas Ehn.

Nicopia

Nyköping

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad samt Installation
Datum: Torsdagen den 16 februari 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 42
Recipiender / faddrar: Magnus Lindgren / Anders Lindgren,
Peter Westman / Hans Eriksson Stefan Nordmark / Patrik
Fernlund.
Gäster: OK Christer Smedh, Rolf Sallander 13 Torkild
M Peder
Grahn,
Magnus Lindgren, Peter
Westman, Stefan Nordmark,
OK Christer
Smedh

Faktaruta

Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Fredagen den 12 maj 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 33
Recipiender: Christoffer Brandt, Joakim Gustafsson.
Gäster: M Nils-Eric Carlevad, Håkan Jansson 25 Alvheim
Vårsäsongen avslutades tidigt för vår del, andra fredagen i majmånad. Kvällen i ära var det också premiär för logens nya rekvisita för Kunskapens Grad III. Logen gästades av långväga bröder
BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 2 maj/juni 2017

Referent Anders Lindgren. Fotograf Börje Berzén

Faktaruta
Från höger:
Nils-Eric Carlevad, Håkan
Jansson, Joakim
Gustafsson,
Christoffer
Brandt och
Torbjörn
Andersson
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loge. Det var med viss anspänning de steg in i kapitelsalen. Efter
att de upptagits i vår loge syntes en lättnad i deras ansikten. Brr
Jan Gustafsson och Kenth Sundqvist gratulerades till att ha erhållit Grad VI hos Storlogen Tirfing i Örebro den 10 februari. Fadderbrev överlämnades till dagens faddrar. M Peder Grahn avslutade
verksamhetsåret 2016, och tackade logens alla bröder för ett gott
samarbete, för visat intresse för logens verksamhet och för alla
initiativ till dess utveckling och förkovran. Broder Leif Johansson
tackade på samtliga bröders vägnar M för det nyss avslutade verksamhetsåret och överlämnade en blomsterbukett.
OK Christer Smedh tackade M på ordens vägnar för det gångna
verksamhetsåret. OK läste därefter upp samt överlämnade Mästarbrevet med nytt förordnande för år 2017 till br Peder Grahn. M
utsåg därefter de tjänstgörande bröderna för det kommande verksamhetsåret.
Vid brödramåltiden uttryckte OK sin beundran över att ritus förflöt synnerligen väl. Han uttryckte en viss oro över att antalet bröder i vår Orden har sjunkit men framhöll vikten av fortsatt idogt
arbete för att vända den negativa trenden. Vår loge framhölls som
ett gott exempel i detta arbete. Recipiendernas tal hölls av samtliga tre där de individuellt tackade för en fin gradgivning men även
presenterade sig personligen. Insamlingen till logens verksamhet
inbringade 710 kronor.

Tre främlingar
knackade på
dörren till vår
BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 2 maj/juni 2017

Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Torsdagen den 16 mars 2017
Antal besökare inkl. recipiend: 39
Recipiend: Sune Lindh
Gäster: Rolf Sallander, 13 Torkild
Sune Lindh och
M Peder Grahn
Vid denna gradgivning infann sig
en tapper broder,
Sune Lindh, som
högtidligen
och
med bravur upptogs i graden. Vid
brödramåltiden
uppmanade M Peder Grahn, oss alla
att fortsätta att rekrytera nya bröder
samt att komma till
brödramåltiderna.
Inte minst bröder
av lägre grad önskades välkomna till
brödramåltiderna
även om de inte
kan närvara vid
gradgivningarna.
Vår loge är den fjärde största i landet vilket är mycket glädjande. Broder Sten Karlsson höll under brödramåltiden ett briljant tal
som illustrerade vänskap. Det är en unik gåva som måste förtjänas. Det kan vara mellan man och hustru, vänskap och romantik,
eller mellan bröder, tillit och gemenskap. Den ömsesidiga respekten mellan bröder växer med tiden. Tiden mellan gradgivningarna
ökar. Ta tillvara på den tiden och reflektera. Vidare uppmanades
Forts. på sidan 28

25

En presentation Gävle kommun och logen 22 Righeim
Priapos trädgård. Konstnär Ingo Vetter. Ingen rondellhund
precis men den uppvända bilmodellen kallades för valp när
den var mer aktiv än vad den är nu. Vi har således en Rondellvalp i stället. Den skära färgen med anledning av samordning med annan utsmyckning av rondell.
Fotograf Lasse Halvarsson

Eggegrunds fyr

Det femte elementet. Konstnär Carina Ellberg. En ca fem meter hög skär betongkonstruktion. Väcker uppmärksamhet och har lika färg som Priapos trädgård.
Fotograf Lasse Halvarsson

Eggegrund

Gävle som sjöfartsstad och ostkustens största containerhamn

Kulturstaden Gävle

Gävle som sjöfartsstad med hamn och varvsverksamhet har gamla anor. Man försökte från de styrande i Stockholm begränsa Gävles möjligheter att bedriva handel söder om Stockholm. År 1673 öppnades handeln och flera
handelshus skapades. Skeppsbyggandet kom igång på flera håll i staden. Sjöfarten och hamnverksamheten ökade
fram till våra dagar. Från 1940-talet och fram till1966 byggdes ett 50-tal fartyg.
Hamninloppet har muddrats för att göra det möjligt för allt större fartyg att komma in. Farledens maxdjup är
12,2 meter och största bredden 42 meter. Sedan år 2006 levereras allt flygbränsle via Gävle hamn för vidare
befordran med järnväg för säkrare transporter till Arlanda. Containerterminalen har kapacitet att hantera 300000
20-fots containrar per år och ärdärmed ostkustens största och Sveriges tredje största containerhamn. Kapaciteten
kommer enligt plan att utökas ytterligare. Sågade trävaror kol malm och vägsalt är andra produkter som också
passerar hamnen.
Janne Källberg

Konsten har av tradition en viktig plats i Gävles stadsmiljö. Gävle är en av Sveriges viktigaste skulpturstäder med ett stort
antal verk av internationellt erkända konstnärer. I en stadsvandring möter du de utomhus placerade skulpturerna. De är
placerade på platser, torg och efter frekventa gång-, cykel-. och bilvägar. Några exempel av konstverken finns med bild i
tidningen. Det konstnärliga är inta alltid lätt att se. Inte heller är alla verk föreställande utan mer abstrakta i sin framtoning.
Utformningen lämnar mycket åt betraktarens fantasi eller igenkännande. I vart fall skapar de uppmärksamhet och går att
lätt känna igen.
I Gävle ligger Sveriges Järnvägsmuseum tillsammans med Sveriges Fängelsemuseum. I kommunens konserthus verkar
länets Symfoniorkester. Stadens vägar är utrustade med ca 300 bulor som ligger där cykelvägen korsar en gata. Gävle är en
cykelstad. Gävle är också en sjöfartsstad med rikets tredje största containerhamn. 950 anlöp per år skapar en tydlig båttrafik
i yttre fjärden och Bottenhavet utanför. Landmärket för insegling är Eggegrund med fyr i drift. En låg ö som ligger där till
vägledning för sjöfarande.
Urban Sjölander
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Forts. från sidan 25

vi att delta i alla aktiviteter inom logen. Det stärker vänskapen.
Recipiendens tal hölls naturligtvis av Sune Lindh som självklart
erhöll mästarbuketten. Insamlingen för kvällen inbringade 850 kr
som skall användas till resan till Rikstinget i Västerås. Rolf Sallander uttryckte sin sanna glädje över att närvara. Börje Berzén
uppmanade oss att åka till Rikstinget i Västerås.
Referent: Anders Lindgren. Fotograf: Börje Berzén

Faktaruta

Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Torsdagen den 20 april 2017
Antal besökare Inkl. recipiender: 39
Recipiender: Fredrik Rotemark, Juha Pellikka, Per-Erik Jansson,
Örjan Johansson
Fr v. Fredrik
Rotemark,
Juha Pellikka, M Peder
Grahn, Örjan
Johansson,
Per-Erik
Jansson

Faktaruta

Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Torsdagen den 4 maj 2017
Antal besökande inkl. recipiender: 35
Recipiender: John Ferry, Henry Hast, Mikael Karlsson, Daniel
Källklint och Mikael Pettersson
Fr.v. Henry
Hast, John
Ferry, Mikael
Pettersson, M
Peder Grahn,
Mikael Karlsson, Daniel
Källklint
Vårens sista logekväll gynnades av ett ljuvt
vårväder, och
förväntansfull
vandrade jag
tillsammans
med en broder
mot logelokalen. Mästaren hade kallat till Hoppets Grad. Nåja vi
var väl lite förbereda på vad som skulle hända, då vi båda skulle
tjänstgöra som budbärare.
Dagens recipiender verkade ta till sig gradens lära och förstå dess
innebörd, och klarade vandringen helt godkänt. De tjänstgörande
bröderna var väl pålästa och allt löpte utan några longörer. Därför
kunde bröderna efter avslutat kapitel snabbt ta sig ned till den
väntande brödramåltiden. M Peder Grahn höll talet till orden och
informerade bl.a. vad som arbetats fram under Mästarmötet, samt
om kommande Riksting, vilket skulle hållas efterföljande helg i
Västerås. Talet till recipienderna framfördes av vår ASM Jakob
Lidsberg-Nygren, där han framförde att antal betydelser av vad
ordet Hopp står för. Tacktalet från recipienderna hölls av br John
Ferry. Kvällens munskänk – Per Annerbäck bröt sedan taffeln
och inbjöd till efterföljande kaffe och “tilltugg” i klubbrummen.
Sedvanligt lotteri med vinster från välkänd butik genomfördes till
brödernas gagn och välfärd.
Relativt tidigt bar det sedan av hemåt, för att packa väskan, för att
dagen efter bege sig till årets Riksting. Logen 12 Nicopia var där
representerad av totalt 14 st personer från såväl herr- och dam-loge. Broder Hans F. Gustavsson skall föräras vid högtidslogen med
ordens veterantecken för 25 års medlemskap. Kvar att uppleva är
den 7 juni då årets grillmöte med tillhörande brödrakamp genomförs innan sommaruppehållet. Därmed önskas alla bröder en skön
sommar, med stärkande bad och ledighet, för att med nya krafter
åter mötas den 19 augusti på vårt 70-års jubileum. Se inbjudan I
denna tidnings mittuppslag. Med skön sommarönskan.
Referent & Fotograf Lennart ”Zäta” Zetterberg
28

Stämningen
var hög i kapitelsalen. Fyra
förväntansfulla recipiender hade hörsammat kallelsen att erhålla
graden. Bröderna upptogs högtidligen. Vid brödramåltiden anslöt
två bröder av lägre grad. Talet till Orden höll M Peder Grahn som
önskade oss alla att besöka Rikstinget i Västerås. Vidare uppmanade han oss att vara lyhörda och försöka rekrytera ytterligare
bröder. Broder Leif Johansson höll ett lysande tal till recipienderna. Han betonade att då man nått grad III får man föreslå nya medlemmar, delta i direktoriet mm. Man får mer insikt och kunskap
via intresse för logen och vår Orden. Kunskap nås via vandring i
graderna. Eftertänksamhet via det som sker i salen. Man söker och
får kunskap vid besöken i logen. Sökandet efter kunskap får aldrig
ske via tvång. Det måste ske av frihet. Recipiendernas tal hölls av
Per-Erik Jansson. De finner entusiasm, gemenskap och sammanhållning i logen. Insamlingen för kvällen inbringade 853 kr till
logens inre arbete. Mästarbordets blommor erhöll Björn Jansson
som med mycket kort varsel tjänstgjorde i kapitelsalen.
Referent Anders Lindgren. Fotograf Börje Berzén
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Torkild

Södertälje

Faktaruta

Loge utan reception samt Installation
Datum: Onsdagen 8 februari 2017
Antal besökare: 39
Gäster: OM Hans Wallberg, SLM Björn Torstenius, Pehr Odell 25
Alvheim, Anders Boéthius från 20 Vesthav
Från Vänster M Assar
Åberg och tiull höger
OM Hans Wallberg
Årets första gradgivning
i Logen. Tyvärr var vår
enda recipiend sjuk så
han kunde inte komma
och jag fick för första
gången vara med om
en loge utan reception.
Detta var klart intressant
och en värdig process.
När vår CU Leif Ringström tackat vår M för det gångna året var det dags för OM Hans
BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 2 maj/juni 2017

Wallberg att återinstallera vår M Assar Åberg. Några bröder blev
dekorerade med LBT av OM Hans Wallberg vilka var Christer
Bärtfors, Peter Hyll, Tomas Önnebro. Broder Tomas Berger dekorerades med ett försenat veterantecken. Kvällen avslutades som
vanligt med brödramåltiden och kaffe med lottdragning.
Referent & Fotograf Mikael Bergh

Faktaruta

Grad II: Vänskapens Grad.
Datum: Onsdagen 8 Mars 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 39
Recipiender: Jan-Erik Rönnholm, Joachim Rogalski, Jan
Glemdal, Kenneth Nyström, Karl Sjösten
Gäster: Pehr Odell 28 Alvheim

Från vänster Håkan
Karlsson,
Tjg M Lars
Hjerpe, Håkan Strand
och Mattias
Buhr

14

Solheim

Karlstad

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad samt installation
Datum: Fredagen den 24 februari 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 42
Recipiender/Faddrar: Jack Mörner/ Roger Andersson, Patrik
Nyström/ Hans Fredriksson, Robert Svensson/ Hans Fredriksson
Gäster: OK Christer Smedh, Nils Kolthoff Logen 16 Runheim,
Anders Randelius Logen 3 Aroshus

Sittande från vänster Joachim Rogalski, Jan Glemdal, Kenneth
Nyström, Karl Sjösten och Jan-Erik Rönnholm. Stående bakom
M Assar Åberg
Denna onsdag hade vi sex recipiender anmälda men sjukdom
samma dag som logen skulle avhållas gjorde att det bara blev
fem men det hindrade inte oss bröder från att ändå träffas, för att
välkomna de fem bröder som återstod. Som vanligt öppnade vår
M Assar logemötet och hälsade alla bröder välkomna, och ganska snart hade de fem recipienderna klarat av den förutbestämda
proceduren som ska genomföras. Förutom de fem nya bröderna
i Vänskapens Grad som antogs så hade vi ett LBT att dela ut till
Lars Hjerpe och ett försenat fadderbrev till Pehr Odell. Efter avslutad procedur i kapitelsalen så var det dags för brödramåltiden
som alltid är en glad tillställning och som alltid avslutas med kaffe
och dragning av lotteriet.
Referent & Fotograf Mikael Bergh

Faktaruta

Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Onsdagen 12 april 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 32
Recipiender: Håkan Karlsson, Mattias Buhr, Håkan Strand
Denna vårdag i april gavs i Södertälje Kunskapens grad. Då vår
ordinarie M. Assar Åberg ej var disponibel så leddes logen denna gång av ASM. Lars Hjerpe vilken genomförde kapitlet helt
perfekt och efter ca en timme var vi färdiga i kapitelsalen, när
bröderna kommit ut ur kapitelsalen var det en kort paus innan vi
fick gå in till brödramåltiden som vanligt var maten mycket bra
efter maten var det bara lottdragningen kvar vilken klarades av så
fort som möjligt för att de bröder som så önskade kunde vända
hemåt, nästa logekväll är vårsäsongens sista då blir det troligen
en vänafton.
Referent & Fotograf Mikael Bergh
BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 2 maj/juni 2017

Jag sitter i köket med utsikt över gården och ” bifroststassen” har
jag på mig. Jag väntar på Ruben för vi ska, som så många gånger
förr, åka tillsammans på logesammanträde i Karlstad. Den som
väntar på något gott väntar aldrig för länge tänker jag och i samma
ögonblick ser jag bilen glida in på grusgången och jag skyndar
mig ut. Nu drar vi mot Karlstad tillsammans i sällskap med våra
samlade positiva förväntningar på en riktigt trevlig kväll. Dessa
förväntningar har, vad jag kan minnas, aldrig hittills kommit på
skam. Att få komma till Bifrost och få uppleva en stämningsfull
gradgivning och sedan umgås under mera lediga former med övriga bröder fungerar oftast som en slags terapi eller yoga för själen.
Man blir vederkvickt och får ny energi helt enkelt. I kväll är det
tre bröder som ska starta upp från början i Frihetens grad. Givetvis ska vi hålla tummarna för dem, för säkerhets skull, men alla
gradgivningar brukar ju gå galant. Och det beror nog mera på att
vi har duktiga recipiender än att våra tummar skulle bidra särskilt
mycket. Mästaren Johan Axelsson leder Logen enligt de ritualer
som gäller för graden och allt går som smort. Han lyckönskar också de nya bröderna och hoppas att de ska trivas och utvecklas väl
i vår gemenskap. Vid sammanträdet händer även en del annat som
bör omnämnas. OK Christer Smedh genomför en högtidlig åter
installation av vår Mästare Johan Axelsson för år 2017. Vidare
handfästes vår ExM Lars Lindberg som Skattmästare och Michael
Ringsby som skrivare för år 2017. Robert Svensson tackar, på ett
trevligt och lättsamt sätt, för sin och övriga recipienders gradgivning. Han framhåller särskilt att det upplevts som en minnesvärd
tillställning.
Från vänster OK Christer Smedh,
Jack Mörner, Patrik Nyström, Robert Svensson, M Johan Axelsson
I samband med måltiden talar vår
M till oss bl.a. om värdet av en
klar och tydlig kommunikation
människor emellan. Detta är en
viktig princip för att undvika missuppfattningar som i sin tur, i
värsta fall, kan leda till stridigheter av olika slag. Som världsläget
ser ut i dag är frågan både viktig och allmängiltig.
Referent Lennart Nyqvist. Fotograf Lars Lindberg
29
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Norheim

Västervik

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 17 februari 2017
Antal besökare inkl. recipiend: 48
Recipiend/Fadder: Morgan Sjöberg/Kenneth Drott
Gäst: OI Allan Jensen

takten med sin ”broder” om att gå på logekvällarna och inte tappa
kontakten. Mästarbordets blommor gick till hemvändaren Ronny
Andersson och i samband med detta också påtalade vikten av fadderns arbete. M överlämnade även blommor till damerna Anita
Bergström, Anita Svensson, Lena Hagman och Christina Rooth.
Efter brytning av bordsritusen förrättades lotteridragning och kaffe med kaka och en trevlig afton i Bifrostordens anda.
Referent Thomas Manfredh. Fotograf Anders Söderström

Faktaruta

Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 24 mars 2017
Antal besökare inkl. recipiend: 40
Recipiend: Simon Frid

30

Loge utan reception
Datum: Fredagen den 28 april 2017
Antal besökare: 42
Gäster: Br Kjell Karlsson SL Ladulås, Br lars Bjelke von Sydow
Withala, Br Christer Bricer Grimner, br Mats Persson Grimner,
Kent Rudolfsson Gondler, Br Peter Wretander Withala
Till vänster jubilaren Bo Dahl
tillsammans med M
Urban
Johansson

Fredagen den 24
mars 2017. (Skulle kunna tro att
det var fredagen
den 13:e otursdagen för många).
Då genomförde 15
Norheim sin Grad
II. Men det var
problem innan, M
Urban blev sjuk,
en recipiend blev sjuk några av de föranmälda bröderna blev sjuka men trots allt samlades 40 bröder till gradgivning men med
bara en recipiend. Tj M Mårten Frej gled in och genomförde gradgivningen och ritus med bravur. Nils Berglund dekorerades med
Logens Belöningstecken (LBT). Stämningen var som vanligt högt
i tak. Peter Jonsson höll talet till orden och han sa att kärnan i vår
Orden är vänskapen och vänskap betyder bland annat kamratskap,
detta är en av de viktigaste graderna inom vår Orden. Man ser
fram emot att komma till Bifrost, arbetsveckan är slut för de flesta dock inte för Peter som jobbar inom kriminalvården, men han
försöker att gå när inte arbetet lägger hinder i vägen. Brödraskap
är inte lika för alla. Peter som har Grad VI är långt ifrån färdig
med Bifrost. Om man lyssnar noga i kapitelsalen är det helt nya
upplevelser varje tillfälle. Bifrost är rekreation för själen. Kenneth
Drott höll talet till recipienden Simon.
Jag är väldigt imponerad av dig i kväll. Vän, den skall man vara
rädd om, via media har man många vänner, men alla är inte
vänner långt därifrån, när man har problem skall vännen stötta
inte sina egna intressen. Var mot andra som man vill att andra
skall vara mot dig. Man får mycket glädje och gemenskap genom
Bifrost. Bifrost berikar livet.
Simon Frid tackade för en trevlig gradgivning och den fortsatta
gemenskapen vid brödramåltiden. SLM Tomas Östman tackade
15 Norheim för hjälpen vid Storlogens årsmöte och Grad VI. Tj
M överlämnade Mästarebordets blommor till kvällens recipiend
Simon Frid. Därefter smyckades Norhilds damer Lilian Johansson, Ewy Lindfors, Åse Westergren och Kerstin Lidberg med en
ros av Tj M som tack för hjälpen med allt kring måltiden. Under
kaffesamkvämet genomfördes dragningen av lotteriet av Thomas
Manfredh.

Då är det fredag
och dags för gradgivning i ordenshuset i Västervik.
42 bröder är närvarande under kvällen
och vi hade gästande bröder på besök
som under dagen
hade haft skrivarträff. Kapitelsalen var från start tänkt att smyckas
för en Kunskapens Grad men det fick ändras till en Loge utan
reception, då kallade bröder tyvärr hade förhinder att närvara för
att ta det av kunskapens grad. Under gradgivningen så delades
ett standar ut till Br Bo Dahl som har fyllt jämna 70 år. Under
brödramåltiden så hölls det några tal enligt gängse ordning. Talet
till Orden hölls av vår MU Anders Svensson, där han talade om
vad Bifrost har för betydelse för honom. Han sade att hans far och
bror hade varit med i Bifrost båda två och att han var rätt säker
på att detta var inget för honom. Men hur som haver så blev han
medbjuden och tänkte att jag kan prova så får jag se vad det är.
Där upptäckte han ganska snart att det inte var så tokigt. Anders
blev ganska raskt ersättare till MU, och när dåvarande Mu avled
så fick han axla Munskänks ansvaret. Sedan berättade han att hans
hustru under onsdagen gick med i Damlogen Norhild så nu är
samtalsämnena runt matbordet hemma säkrat.
Därefter så höll Br Ingvar Folckner några ord om vad vi precis fått
var med om i kväll. Att vår grad III blev en Loge utan reception
då inga bröder kunder recipiera, och att vi fick uppleva en fin ritus
som påminner om Frihetens Grad. Br Kjell Karlsson höll ett tal
till oss och tackade för att det hade gjorts möjligt att ha en skrivarträff i Västervik hos 15 Norheim, samt att därefter kunna delta
i kvällens gradgivning. Ett särskilt tack skickade han till Br Kjell
Arpsäter som hade ordnat denna skrivarträff. Där efter så delar
M Urban Johansson ut Mästarbordets blommor som i afton gick
till Br Roger Berg, som var åter i vår loge efter en tids frånvaro,
och hoppas att få se honom åter på våra träffar under året. Sedan
gick turen till våra damer från Logen Norhild som vanligt var oss
behjälpliga under vår brödramåltid, de fick var sin ros med tillhörande kram från vår Mästare, tilläggas bör göras att vi åtgäldar
denna insats med att servera damerna vid deras sammankomster.
Kvällen avslutades med ett lotteri som förrättades av Br Thomas
Manfred under sedvanligt gamman och ståhej till brödernas nöje.
Det visade sig att par av våra gästande bröder hade god tur och
hämtade hem flera vinster, vilket är trevligt så att de kommer åter
för besök till vår Loge. Med dessa rader avslutar vi våren 2017 i
15 Norheim och önskar bröderna en trevlig sommar och väl mött
till höstens möten.

Referent Thomas Manfredh. Fotograf Anders Söderström

Referent Peter Jonsson. Fotograf Anders Söderström

Från vänster ses
recipienden Simon
Frid, Tj M Mårten
Frej, Nils Berglun

Från vänster IL Thomas Manfredh (LHT), M Urban Johansson,
Kenneth Drott (Fadder), Morgan Sjöberg (rec), MU Anders
Svensson (LBT) och OI Allan Jensen
Kvällens höjdpunkt i kapitelsalen var att OI Allan Jensen installerade M Urban Johansson för en ny tvåårsperiod. Urban som varit
M i fyra år och skött den uppgiften med hjälp av sina tjänstemän med den stora äran enligt vad FSM Kenneth Drott sade i
sitt tacktal till Urban. I övrigt delade OI ut LBT till MU Anders
Svensson och till IL Thomas Manfredh LHT. Morgan Sjöberg var
kvällens enda sökande in i logen och mottogs enligt ritus i Grad
I. Brödramåltiden genomfördes som vanligt med god mat och
dryck. Talet till orden framfördes av OI Allan Jensen. Han talade
om att det genomförs förändringar och det görs med en positiv
tillförsikt. Vi siktar på att öka medlemsantalet men samtidigt måste vi vårda de bröder vi har idag vilket vi kanske är lite dåliga på
idag. En ny folder är framtagen för att ge till en vän som vi anser
skulle passa in i gemenskapen, så att den får se lite vad vi sysslar
med. Med Bifrostordens nye OSM Patrick G Lundeberg jobbar
man i en positiv anda i OD och Mästarmötena. Bröder skall få mer
insikt i vad OD arbetar med. Allan Jensen talade också om vikten
att delta på Bifrostordens riksting som i år arrangeras i Västerås
5–7 maj. För framtiden har man redan nu fastställt att 2025 är
Stadshuset i Stockholm bokat, för att den 9–11 maj fira Bifrostordens 100-års jubileum. Till detta har man tagit fram en begränsad
upplaga manschettknappar och två knappar till frackskjortan som
skall hjälpa till att finansiera delar av detta jubileum. M Urban
Johansson sade i sitt tal till kvällens recipiend att frihet upplever
man eller saknar. Frihet kommer från fri eller träl. Man är omgiven av en massa måsten, tvång och lagar. Man måste vara ärlig,
ha ett gott omdöme och en god känsla. Han uppmanade också att
närvara så ofta du kan även när du inte får delta i gradgivningen, lär känna bröderna i samband med måltiden och efterföljande samkväm. Vid denna gradgivning föredrog IL de olika gradbanden. Bo Hagman hade glädjen vid kvällens lotteri att vinna
de skänkta jubileumsmanschetterna. Kvällens recipiend Morgan
Sjöberg tackade för en trevlig kväll som givit många intryck och
förhoppningen om många nya vänner. Fredrik Jonsson som inte
varit på ett par år tackade sin fadder Ronny Andersson för att han
gjort den långa resan från Östersund där han numera bor och tagit
med honom i kväll, detta gav honom en ny inspiration att komma
igång igen, han ville också påtala vikten av faddern håller kon-

Faktaruta
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Runheim

Järfälla

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad samt Installation
Datum: Fredagen den 17 februari 2017
Antal besökare inkl. recipiend: 42
Recipiend/fadder: Stefan Ekberg/
Gäster: OSM Patrick G Lundeberg, IOEM Tom Stjernschantz,
SLM Heimdal Björn Torstenius, M Thomas Hellsten 27 Odinsal
Stående fr v. M Thomas Hellsten, ExM
Karl-Gustav von Wicken och SLM Björn
Torstenius.
Sittande fr v. IOEM
Tom Stjernschantz, M
Claes-Göran Hörnqvist, Stefan Ekberg
och OSM Patrick G
Lundeberg
Vi träffades för kanske den sista Mätarinstallationen i Folkets
Hus, som tyvärr kommer att rivas. Efter logens öppnande hälsades OSM med fyra ledsagare välkomna till kapitelsalen och intog
sina platser. Logen fortsatte med att Stefan Ekberg fick sitt första
gradband på sin långa vandring av M Karl-Gustaf von Wicken.
M kallade fram Lars Hedman, Gunnar Lövgren samt Gunnar Andersson, som hade fyllt jämna år. Därefter erhöll Roland Johansson, Thomas Johansson och Ulf Persson LBT. Karl-Gustav von
Wicken, Claes-Göran Hörnqvist samt Tommy Svensson förärades
LHT. Hugo Lindberg erhöll OVT av OSM. M förklarade 2016 års
verksamhet avslutad och tackade Direktoriet och Logen för en fin
insats. M avtackades av FSM Claes-Göran Hörnqvist för sin fina
insats och erhöll blommor. OSM uppmanade Claes-Göran Hörnqvist att träda fram till Mästarbordet, svära ämbetsmannaeden,
erhålla kappa, mästarkedja samt klubba av OSM, som därmed invigde den nye Mästaren i sitt nya ämbete i Logen. M tackade för
förtroendet och presenterade sin inriktning av Logen 16 Runheim
och direktoriet för år 2017.
Vid brödramåltiden hölls talet till vår Orden av OSM och till Logen och dagens recipiend av Bror Strandberg. Även talet av den
nye brodern var mycket uppskattat. De hjälpsamma damerna från
Modgunn Britt-Louise Hultman, Inger Norberg och Helena Alviola fick vin och blommor för sin insats vid serveringen. Lotteriet
med kaffe var ett uppskattat avslut på en mycket fin
Runheimsafton.
Referent & Fotograf Bror Strandberg.
Forts. på sidan 35

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
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BDR – BifrostDamernasRiksorganisation – Rapporter, information och händelser
Högtidllig kväll i Stjärnbågen
Vi systrar i Stjärnbågen fick uppleva en högtidlig och stämningsfylld kväll, där vi hade tre gradgivningar och utdelning av Guldsystertecken. Preses Annica Carlsson med biträdande systrar Kerstin Lundgren och Maj-Lis Svensson
genomförde de tre gradgivningarna mycket värdigt och fint.
Recipiender i Grad 3 var Gunnel Granberg och Marie Losdal, i Grad 2 Ida Jansson, tyvärr hade systern som blivit
kallad till Grad 1 lämnat återbud så graden genomfördes
utan recipiend men blev ändå en fin Ritus. Den fina stunden
i kapitelsalen avslutades med att Margona Sällberg, som
representerade BDR utdelade Guldsystertecknet för 50 årsmedlemskap till Ingrid Asserdal, vilket var historiskt för oss
då det var allra första gången ett Guldsystertecken delades
ut i Stjärnbågen. Ingrid blev mycket glad och rörd då hon
fick mottaga det nya vackra tecknet som Monica Asp designat. Preses överräckte också en vacker blombukett till Ingrid. Kvällen avslutades med en härlig måltid, där Preses höll
ett fint tal till recipienderna
och Guldsystern. En gemytlig stämning lägrade sig runt
bordet och alla tyckte detta
var en kväll att minnas länge.
Referent Margona Sällberg.
Fotograf Siv Ejderbring

Årsmöte i Damlogen Norhild
den 12 mars 2017
Söndagen den 12 mars 2017, genomförde Damlogen
Norhild sitt årsmöte. Preses Christina Rooth ledde årsmötesförhandlingarna. Mötet inleddes med parentation
för en syster som avlidit under det gångna året. Vid mötet
utdelades några utmärkelser. Förtjänsttecken delades ut
till Lena Hagman och Karin Nordström. Inger Öberg hade
fyllt ”jämt” så hon tilldelades som brukligt Äpplet. I övrigt
valdes ett antal tjänstgörande systrar. Efter förhandlingarna samlades drygt trettio systrar och åt en god grilltallrik.
Kaffe och en god hemmagjord kaka tillsammans med
något gott från baren. Damerna fick hjälp av fyra bröder
från Norheim nämligen Åke Revelj, Göran Hermansson,
Bengt-Inge Larsson och Thomas Manfredh som också
tilldelades var sin blomma och en kram av Preses Christina
Rooth.
Referent & Fotograf Thomas Manfredh
Lena Hagman,
Inger Öberg,
Preses
Christina
Rooth och
Karin
Nordström

Från vänster. Ingrid Asserdal, Gunnel Granberg,
Marie Losdal, Ida Jansson

Sex systrar fick Grad Vi Damlogen Norhild
den 9 februari 2017
Damlogen Norhild i Västervik genomförde den 19 februari
sin Grad V, där BDRs Preses Berit Olsson var gäst och var
även den som genomförde gradgivningen. Det var bara 24
besökare inklusive recipienderna och det beror mycket på
att Grad V är den högsta Graden för systrarna, som ges ute i
Logerna. Det har tillkommit en ny Grad, BDRs Grad Iduns
äpple, efter senaste riksmötet. Men damerna hade en trevlig
eftermiddag/kväll med god mat och dryck. Herrarna som
fick en ros av Norhilds Preses Christina Rooth som tack för
hjälpen med serveringen, var Åke Revelj, Göran Hermansson, Bengt-Inge Larsson och Thomas Manfredh.
Referent & Fotograf
Thomas Manfredh
Stående från vänster:
Ewy Lindfors, Yvonne
Eriksson, Åse Westergren och Renée Granberg. Sittande från vänster Gunvor Nord, BDRs
preses Berit Olsson och
Anne Berglund
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var annorlunda om man jämför med utförandet av ritus för
övriga grader.
Gradgivningen avslutades med en gemensam systermåltid
där en hel del tankar systrar emellan framfördes. Tacktalet
från recipienderna framfördes av Lena Nilsson, Grimhild.
Det fanns under måltiden tid för samtal, mycket glädje och
goda skratt. Till och med i bussen hem till hotellet fortsatte
den glada samvaron med spontan allsång.
Gun Svensson, Norhild och BDR

De sju nya värdiga systrarna i BDRs grad; Kerstin Lundgren, Monica Andersson, Signhild Hellström, Solveig
Lingons, Maimo Bauman, Lillemor Pettersson, Lena Nilsson, tillsammans med Preses Berit Olsson och biträdande
systrar Lisbeth Wallberg och Carina Clevesjö.
Fotograf: Monica Asp, Prisman

BDRs grad Iduns Äpple den 5 maj 2017

BDRs Riksmöte 2017

I Västerås fredagen den 5 maj 2017 hölls för andra gången
i ordningen gradgivning av BDRs grad Iduns Äpple. Det
var första gången med publik i kapitelsalen, eftersom det
nu i år fanns innehavare av graden. Högtiden hölls i Ordenshuset i Öster, vilket innehas av Frimurarna, Bifrost och
Tempelriddarna. Det var sju systrar som erhöll sin värdighet
i graden, och det ser nästan ut som en tanke med tanke på
antalet färger i regnbågen (Bifrost). Ritus genomfördes av
BDRs Preses Berit Olsson som biträddes av BDR-systrarna
Lisbeth Wallberg och Carina Clevesjö mycket säkert och
stämningsfullt. Dirigenten Christina Ericsson skötte musiken följsamt och bra efter innehållet i ritus. Nu finns det
alltså totalt 21 systrar i Sverige som är innehavare av vår
högsta grad. Graden är så exklusiv att den inte ens har något
nummer, till skillnad från logernas grader, som är numrerade från 1 till 5. De systrar som dekorerades är Lena Nilsson,
Grimhild, Lillemor Pettersson, Idavall, Kerstin Lundgren,
Stjärnbågen, Maimo Bauman, Vestros, Monica Andersson,
Prisman, Signhild Hellström, Modgunn och Solveig Lingons, Åsa-Idun. De uppfyller alla med råge kriterierna för
att kunna erhålla graden, och har nominerats av någon som
känner sin logesyster väl. Alla deltagarna var mycket gripna av stundens högtidlighet, det vackra innehållet i texten
och hur kapitelsalen iordningsställts. Det var mycket som

I år gick vårt Riksmöte av stapeln i den fina staden Västerås, som mötte oss i strålande sol. Det var 112 Systrar från
norr till söder, som hörsammat kallelsen. Riksmötet hölls
i Frimurarnas fina ordenshus vackra Kapitelsal, lite trångt,
men finns det hjärterum finns det stjärterum. Efter pampigt
intåg hälsade BDRs Preses Berit Olsson välkommen till
årets Riksmöte hon gladde sig att så många kommit. Då alla
damlogepreses och riksmötesrepresentanterna samt BDRs
styrelse och medarbetare presenterats, startade de sedvanliga årsmötesförhandlingarna med verksamhetsberättelse,
ekonomisk berättelse, val av styrelse. Tjugoen Damloger
röstade ja till BDRs proposition om hedersmedlemmar, vilket innebär att den nu blivit antagen på 2 Riksmöten och
börjar gälla fr.o.m1 januari 2018. BDRs Preses tackade för
visat intresse och avslutade Riksmötet.
Därefter iordningställdes lokalen för Högtidslogen. Efter
det att Preses öppnat densamma, började Högtidslogen med
att BDRs vice Preses Carina Clevesjö läste bakgrunden
till Logernas symbol. Därefter tolkade hon efter anmodan
från BDRs Preses innebörden av strävan inom våra Loger.
Preses Berit Olsson delade ut Logernas Veterantecken till
5 Systrar; Inga-Lill Kieninger och Barbro Österberg från
Damlogen Carola och Åsa Källberg, Kerstin Hedblom och
Kajsa Engel från Damlogen Livheim , assisterad av Preses
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Karin Pettersson ,Damlogen
Carola och Preses Lilian
Stexgård Damlogen Livheim.
Därefter anmodade BDRs
Preses Berit Olsson Prestaverna
leda fram Monica Asp, som efter
tjugofem år i BDR avsagt sig sitt uppdrag. Berit höll ett fint
tal till Monica och tackade för allt det fina och ambitiösa
arbete hon lagt ner i BDR,hon sade bl.a att hon inte bara lärt
känna Monica som BDR-medarbetare utan att hon också
blivit en mycket god vän och att de, då de delat rum i samband med styrelsemötena och är lika envisa båda två har haft
många livliga diskussioner, inte alltid varit överens men till
slut kommit fram till många bra förslag som gagnat BDR.
Monica höll också ett tal där hon berättade en del om sina
år inom BDR och då hon under åren besökt många Loger
har hon fått många vänner, hon tyckte det varit fantastiska
tjugofem år, hon tackade också BDRs styrelse för den fina
”medaljen” och champagneflaskan hon fått av dem. Monicas sista uppdrag i BDR har varit som ritusansvarig och som
sådan har hon skrivit metervis för att inte säga kilometervis med ritusrader vilket vi kunde se genom att hon visade
upp sin tjocka gedigna rituspärm som hon överräckte till sin
efterföljare som Ritusansvarig, Christina Ericsson. BDRs
Preses gav Monica en vacker bukett och Monica avtackades
av riksmötesdeltagarna med stående ovationer, vilket hon är
väl värd efter hennes
många ovärderliga insatser inom BDR.
Sedan var det dags
för stipendieutdelning
ur Majken Thamberts
fond.
MT-Fondens Stipendiat Patric Duvefjäll,
tillsammans med
Christina Ericsson,
BDR och BDRs P
Berit Olsson.
Prestaverna förde in stipendiaten Patric Duvefjäll, till att av
BDRs Preses mottaga stipendiet på 10.000.- och blommor.
Patric är 21 år och kommer från Stockholm. Han har gått en
3-årig utbildning till Silver-och guldsmed på Dackeskolan i
Mjölby, under sin studietid deltog Patric i Ung Företagares
distriktstävling i Östergötland där han vann första pris för
Årets Hantverk med motivering att han har ett tydligt och
renodlat formspråk, numera går han en designutbildning
på Leksands Folkhögskola för att fortsätta att utveckla och

Kalendarium
9-10 september 2017
21-22 oktober 2017

Presesmöte, Norrköping
Styrelsemöte, Karlstad		
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bredda sig som formgivare och vill använda sitt stipendie till fortsatt utbildning.
Patric visade sig vara en mycket trevlig och sympatisk kille som visade ett bildspel på de alster han designat och tillverkat under sin utbildning, ringar, armband,
halsband och broscher, mestadels i silver, mycket snygga i modern tappning. När
Patric lämnat salen var det dags för lottdragning med jättefina vinster, ett stort
grattis till alla vinnarna. Därefter var det dags för uttåg och den efterföljande måltiden. Matsalen hade damklubben i Västerås dukat mycket trevligt och vi bjöds
på god mat och dryck. Vid Lunchen tackade Barbro Österberg för de systrar i
Carola dom mottagit Veterantecken, och Åsa Källberg gjorde detsamma för Livheims nya veteraner.
Vestros Preses Inga Malmqvist tackade alla Damloger ute i landet för det fina
standar de fick till sitt 25-årjubileum och tackade också BDR för foten till standaret. Värdlogen Aelfornas Preses Ewa Eriksson tackade Damklubben i Västerås
för all deras hjälp innan och under Riksmötet. BDRs Preses tackade också de
damer från damklubben i Västerås som hjälpt till med dukning och servering
vid lunchen, det var 2 stycken som var kvar men Berit hade bara en bukett, men
då tog Monica Asp den bukett som hon fått och gav till den ena av damerna, en
typisk gest av Monica.
Berit avslutade med att önska oss alla en fin sommar. Så var ännu ett Riksmöte
till ända. Ett stort tack till Systrarna i Aelforna, damklubben i Västerås och inte
minst Aroshus bröder för en trevlig riksmöteshelg.
Väl mött i Karlstad nästa år.
Vid pennan Margona Sällberg, Stjärnbågen, ordf. i BDRs valberedning.

Forts.från sidan 31

Faktaruta

Ordensdirektoriet
BDR
och Redaktionen
önskar hela
Bifrostsverige

En skön
och
avkopplande
Sommar

Grad V: Trohetens Grad
Datum: Tisdagen den 21 mars 2017
Antal besökare. inkl. recipiender: 46
Recipiender: Mikael Bergqvist 16 Runheim, Frank Wåhlgren och
Sebastian Zander 8 Manheim
Gäster: IOEM Tom Stjernschantz 5 Åsagård, M Klas Lindström
och fadder Axel Sandeberg 8 Manheim, I Peter Nienhuysen 32
Runrike
Nye Mästaren Claes-Göran Hörnqvist öppnade sin första loge och
genomförde ritus med hjälp av sina biträdande bröder på ett föredömligt sätt. M hade glädjen att få gratulera tre jubilaret som
fyllde jämnt och hedrade logen med sin närvaro. Det var Lennart
Lindström 60 år, IOEM Astor Baldesten 85 år och Lars Cederberg
90 år. Jubilarerna uppvaktades på sedvanligt sätt med en gratis
måltid och hyllades med stora tecknet. Dagens insamling utgjorde
1 025 kr som gavs till vår damloge Modgunn som vi uppskattar
för att de alltid ställer upp och hjälper oss vid våra brödramåltider. Mästaren berättade om kommande gradgivningar i Runheim
och Storlogen. Peter Nienhuysen framförde en hälsning från sin
mästare i logen 32 Runrike. Hans Liljegren har återinträtt i logen och kallades in och fick sitt gradband. Vid den efterföljande
brödramåltiden deltog 40 bröder. Talet till vår orden hölls av M
som informerade om att det nu är klart med en ny lokal från i
höst då nuvarande Folkets Hus kommer att rivas. M meddelade
också att det nya direktoriet har börjat arbetet med att ta fram
en direktoriehandbok för att underlätta arbetet. Talet till den ende
närvarande recipienden hölls av T Bo Pettersson. Recipiendens
svarstal hölls av Mikael Bergqvist Mästarbordets blommor förärades dagens 90 åring Lars Cederberg som besökte oss igen efter en tids sjukdom. Damlogen Modgunns damer avtackades på
sedvanligt sätt för sin hjälp med brödramåltiden Till kaffet höll
Astor Baldesten en mycket intressant betraktelse över Grad V:s
utveckling genom åren.
Referent & Fotograf M Claes-Göran Hörnqvist

Har ni en fru, sambo/särbo eller bekant som är intresserad av gemenskapen i en av Bifrosts damloger?
Tag kontakt med damlogens Preses, Skrivare eller er egen loges
Skrivare.
Vi vill på alla sätt och vis öka och förbättra samarbetet mellan våra
dam- och herrloger i Bifrostorden!
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Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen 28 april 2017
Antal besökare Inkl. recipiender: 51
Recipiender: Alf Gerdin 16 Runheim, Viktor Torstenius 5 Åsagård
Gäster: IOEM Tom Stjernschantz 5 Åsagård, ExSLM Per Dyberg 4
Valhall, SLM Björn Torstenius Heimdal, Olavi Ollikainen 4 Valhall,
Harald Ortliden 4 Valhall, Peter Nienhuysen 32 Runrike, Rickard
Axelsson 4 Valhall, Mikael Ollikainen 4 Valhall
Recipienter Alf
Gerdin och Viktor
Torstenius
samt Mästare
Claes-Göran
Hörnqvist
Det var inte ”sista
natten med gänget” men väl med
logen Runheims
ordenslokal i Folkets hus i Kallhäll
där vi har samlats under 40 år. Under kvällen kunde vi höra de annalkande grävskoporna närma sig. Vi 51 bröder hade samlats för
en gradgivning i grad II och recipiender var Alf Gerdin, Logen 16
Runheim och Victor Torstenius, Logen 5 Åsagård som fick höra
läran om vänskapens grad och fick sina orange/vita gradband. Till
gradgivningen hade flera gäster anslutit sig.
Far och son Björn och Viktor
Torstenius men också bröder i
Bifrostorden
Gradgivningen leddes förtjänstfullt av LM Claes Göran
Hörnqvist som också kallade
följande jubilarer som uppvaktades med kvällens måltid, Åke
Ahlgren 90 år, Jan-Olof Sandell 80 år, Anders Rosén 60 år och Roland Johansson 60 år. Under brödramåltiden serverades vi en fantastisk trerätters middag.
Talet till Orden hölls av LM Claes-Göran Hörnqvist och talet till
recipienderna av SLM Björn Torstenius. Recipiendernas tacktal
hölls av Viktor Torstenius. Under kvällen påpekades vikten av att
logens bröder ställer upp för att hjälpa till med både packning och
senare flytt till våra nya lokaler.
Referent & Fotograf
Roland Ljungkvist

Fem mycket stolta och glada Veteraner tillsammans med logens Preses.
P Karin Pettersson, Inga-Lill Kieninger, Barbro Österberg, BDRs P Berit Olsson, Åsa Källberg, Kerstin Hedblom, Kajsa Engel, P Lilian Stexgård.

Bifrostbröder/Systrar

Faktaruta

Bakre raden från vänster fadder Axel Sandeberg 8 Manheim, M
Claes-Göran Hörnqvist, M Klas Lindström 8 Manheim. Sittande
från vänster Sebastian Zander från 8 Manheim, Mikael Bergqvist
från 16 Runheim, Frank Wåhlgren från 8 Manheim

Logen Runheim har förmånen
av ett samarbete med damlogen
Modgunn – där bl.a. systrar
från damlogen hjälper till
under våra logeaftnar. Mästaren Claes-Göran Hörnqvist
avtackar kvällens systrar

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

Oskarshamn

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad samt Installation
Datum: Fredagen den 10 februari 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 67
Recipiender/faddrar: Simon Roth/Anders Johannesson, Peter
Mjösberg/Daniel Svensson
Gäster: OSM Patrick G Lundeberg
Från vänter LM Johan Brundin, Peter
Mjösberg, OSM Patrick G Lundeberg,
Simon Roth och ExM
Ken Stenman
En speciell kväll
denna
logekväll.
Dels skall två nya
länkar involveras i
vår brödrakedja, och
dels så skall i logen
installeras en ny M då vår nuvarande M Ken Stenman avsagt sig
ytterligare omval. Med anledning av detta så besöker därför OSM
Patrick G Lundeberg, denna kväll vår loge för att medverka och
agera vid denna högtidliga ceremoni som alltid installation av en
ny M är. Logen startar dock i sorgens tecken då M börjar med att
påkalla en tyst minut för vår nyligen bortgångne broder Per-Erik
Berggren som nyligen lämnat vår brödraskara. Så kom då det högtidliga intåget av OSM Patrick G Lundeberg, åtföljd av fyra ExM i
17 Grimner och tillika innehavare av Grad X. Dessa ExM var Sven
Kristiansson, Hans Bäck, Bo Löfgren och Thommy Brännström,
vars uppgifter denna kväll var att bistå OSM vid den kommande
installationen av ny LM. Först installerades kvällens två recipiender i Frihetens Grad, och berikade på så sätt vår brödrakedja med
två nya länkar. FSM Johan Brundin höll ett kort tacktal till LM för
hans insats för logen under det gångna verksamhetsåret, och överlämnade en blombukett som ett bevis på uppskattning från logens
bröder. OSM:s första uppgift för kvällen blev sedan att förära Göran Jarnving med Ordens Veterantecken för 25-årigt medlemskap
inom Orden. Därefter vidtog först avinstallationen av LM Ken
Stenman där OSM, biträdd av logens fyra ExM, avtackade honom
för hans tid som M i logen, innan han bad honom att ta plats bland
de övriga bröderna i logen. OSM lät sedan kalla fram innehavaren
av Ordens Grad VII broder Johan Brundin för att installera honom som 17 Grimners sjunde LM. Den nyinstallerade M tackade
i sitt installationstal för förmånen han fått att få leda logen som M,
och upprepade också de mål som han redan vid logens årsmöte
hade redogjort för, nämligen att jobba för ett fortsatt ökat medlemsantal, bibehålla platsen som största loge inom Orden och att
öka handikappanpassningen av Grimnerhuset. Hans första uppgift som nybliven LM blev sedan att utse de biträdande bröderna
till sitt direktorie. Vid den efterföljande brödramåltiden så hölls
talet till Orden av OSM, i vilket han bl.a. påtalade vikten med
nyrekrytering av presumtiva bröder till Orden, men även vikten
av att vårda och behålla de bröder som redan påbörjat sin vandring inom vår Orden. Två målsättningar som båda är lika viktiga
för Ordens fortsatta verksamhet. Talet till kvällens två recipiender
hölls av logens nyinstallerade M, där han förutom att välkomna
dem i vår loge och vår Orden, även höll en genomgång av de olika
gradbandens valörer och betydelse. Han berätta också att de var
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Logens nya M
omgiven av de ExM
som deltog i installationen av honom
fr. v Sven Kristiansson, Hans Bäck,
M Johan Brundin,
Bo Löfgren och
Thommy
Brännström
varmt välkomna att deltaga i våra brödramåltider de gånger som
de inte hade möjlighet att få närvara i kapitelsalen när högre grader än den de själva har skall ges. Som brukligt är i vår loge vid
Grad I, så får faddrarna till respektive recipiend framföra en kort
presentation av sin adept. Så skedde även denna gång när Daniel
Svensson och Anders Johannesson fick göra en kort beskrivning
av sin nyintagne broder. Simon Roth hade påtagit sig uppdraget
att framföra recipiendernas tacktal, i vilket han bl.a. tackade för
upplevelsen att få bli en del av detta brödraskap som Bifrostorden
innebär. Mästarbordets blommor bestod denna kväll av ett flertal
buketter, då LM valt att förära Grimners fyra ExM med var sin
bukett, med anledning av att de bistått OSM vid installationen
av honom till M i logen tidigare under kvällen. För detta tackade
Sven Kristiansson med att läsa en dikt. Grimners fastighetskommitté bestående av Bo Löfgren, Tommy B Johansson, Roger Tarzén, Jan Brandting, Kjell Holm och Torbjörn Melkersson som på
ett föredömligt sätt sköter fastighetens underhåll, och som senaste
projekt nyligen lagt in ett nytt ekparkettgolv i kapitelsalen fick
som ett bevis på uppskattning från logen av LM matbiljetter till
brödramåltiden en valfri logekväll. Bo Löfgren tackade för detta
med att läsa en dikt av Nils Ferlin om en ”bedragen man”. ExM
Ken Stenman begärde ordet och tackade för sin tid som LM, och
önskade den nye LM lycka till i sitt nya uppdrag. Lotteridragning
slutade som vanligt med några lyckliga vinnare, medan flertalet
bröder som blev utan vinst denna kväll får hoppas på bättre lycka
nästa gång. Innan logens nya M avslutade kvällen, gav han en
kort information om kommande aktiviteter och önskade sedan alla
välkomna till nästkommande logekväll.
Referent Jan-Eric Carlsson. Fotograf Christer Bricer

Faktaruta

Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 10 mars 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 67
Recipiender: Håkan Engholm, Johan Oskarsson, Stefan Hällblad,
Mats Ytterborg
Gäster: SLM Björn Torstenius, Heimdal
Bröder som tilldelats veterantecken:Från vänster:
Claes Engberg, Roger
Tarsén, OL Bo Löfgren,
Johnny Maurits, Christer
Holmgren
Denna kväll hade vår kapitelsal försetts med en ny
matta, det blev verkligen ett
lyft. Tidigare hade även vår
fastighetskommitté lagt nytt golv i kapitelsalen. Nu känns kapitelsalen som ett nytt rum. När det var dags att tåga in i kapitelsalen och genomföra ritus var det under ledning av vår nya M
Johan Brundin som genomförde det med bravur. Fyra recipiender
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upptogs högtidligen i Vänskapens Grad. Vår loge medlem OL Bo
Löfgren fick fästa veterantecken på fyra medlemmar som varit
Bifrostorden trogen i 25 år. Vid brödramåltiden som bjöd på ”Havets Wallenbergare” hölls talet till Orden av SLM i Heimdal Björn
Torstenius. M Johan Brundin höll talet till recipienderna som han
välkomnade i sin nya grad. Han berättade att kvällens gradgivning
handlade ju om Vänskap och att man fick höra hur man vill att en
vän ska vara och hur du själv ska vara mot en vän. Vänskap är
en mycket viktig ingrediens i vår Orden och självklart i vår egen
loge. Vänskapen till de andra bröderna växer sig ännu starkare ju
mera ni besöker våra logekvällar. M Johan Brundin skickade även
med citat om vänskap:
”Vänner är den familj du väljer. Många människor kommer att
passera genom livet, men bara sanna vänner lämnar fotspår i hjärtat” Recipiendernas tacktal framfördes av broder Mats Ytterborg
som tackade för gradgivningen. Han bad IL att vara behjälplig
med en skål för vår loge. Tj. Sk Jan Brandting rapporterade insamlingen denna kväll som uppgick till 1 341 kr som Grimner därefter
avrundar uppåt och dubblar. Denna kväll gick insamlingen till Oscarsgymnasiet´s industri-tekniska program där man bl.a. bygger
lekredskap och skänker dessa till Estland och Rumänien. Jubilaren Bo Moberg uppvaktades med blommor då han hade passerat
en aktnings värd ålder av 80 år. Mästarbordets blommor fördelades till vår nya FSM Petter Sandstedt som fick göra ”debut” ikväll
samt blommor även till vår gäst SLM i Heimdal Björn Torstenius.
Kvällens lotteri som bestod av diverse drycker förärades Bo Löfgren, Kim Sandeen, Åke Kalmsten, Karl-Erik Ingemansson och
Hans Anderstedt.
Referent & Fotograf Christer Bricer
Från vänster.:
Håkan Engholm, Johan
Oskarsson, M
Johan Brundin,
Stefan Hällblad
och Mats Ytterborg

påkalla en tyst minut för att på så sätt hedra offren för dessa båda
tragiska händelser. LM genomförde därefter en helt fantastisk och
väl inrepeterad gradgivning, och de båda recipienderna förärades
med denna grads insignier som ett bevis på att de tagit ett nytt steg
på sin vandring inom vår Orden. Vid den efterföljande brödramåltiden så höll T Bertil Hemmingsson talet till Orden i vilket han gav
en beskrivning av sitt uppdrag som talare i logen, och vad denna
roll innebär och betyder för honom personligen. Talet till dagens
recipiender hölls av LM Johan Brundin i vilket han bl.a. läste
några citat om kunskap, men där han också informerade de båda
recipienderna om att de från och med nu även har möjligheten att
föreslå nya bröder till vår krets. Han framförde därför en önskan
och en förhoppning till de båda att de skulle jobba för att hitta
presumtiva bröder att föreslå som nya länkar till vår brödrakedja.
Erik Svenson framförde recipiendernas tacktal där han framförde
ett tack för den befordran till Kunskapens Grad som han och hans
medrecipiend hade erhållit. LM informerade sedan om vikten av
att föreslå nya presumtiva bröder till vår loge och vår Orden med
tanke på den negativa medlemsutvecklingen som varit under de
senaste åren. Han berättade vidare om den planerade klubbaftonen som är inbokad till den 19 maj och som skall genomföras
tillsammans med damlogen Grimhild. Aktiviteten som planeras
är en skärgårdstur med M/S Solkust. Ingemar Hjalmarsson som
fyllt jämna år av högre valör, förärades med en blomsterbukett
av LM. Mästarbordets blommor gick denna kväll till två bröder
av lägre grad som deltagit i kvällen brödramåltid trots att de inte
hade möjlighet att få deltaga i gradgivningen i kapitelsalen. De två
var Peter Mjösberg och Thom Rannemalm. Logens SK Lars-Olof
Sand berättade att kvällens insamling, som efter avrundning och
dubblering från logens sida slutade på 4 000 kr skulle skänkas till
barnhjälpsorganisationen Majblomman för att sedan fördelas ut
till behövande barnfamiljer i Oskarshamns trakten. Aftonens lotteri, där vinsterna bestod av flaskor med lite varierande innehåll,
till ett antal mycket nöjda vinnare. Eftersom denna logekväll var
den sista innan sommaruppehållet, så tackade LM bröderna för
i kväll, påminde åter om anmälan till klubbaftonen den 19 maj,
samt önskade alla en Glad Påsk och en skön sommar och hoppades på ett återseende igen i september.
Referat & Fotograf Jan-Eric Carlsson

Faktaruta

Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Fredagen den 7 april 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 65
Recipiender: Erik Svenson, Jonas Ström
LM omgiven av kvällens
recipiender från vänster. Jonas Ström, LM
Johan Brundin och Erik
Svenson
I skuggan av den fruktansvärda tragedi som
tidigare under dagen
utspelade sig på Stockholms gator, så hade 17
Grimner en logekväll
inbokad med reception
i Kunskapens Grad. Med anledning av det som inträffat i Stockholm tidigare på dagen men även med anledning av den tragiska bussolyckan som också inträffade tidigare under den gångna
veckan, så började LM Johan Brundin med att öppna logen och
BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 2 maj/juni 2017
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Mjölner

Eslöv

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad samt Installation och Parentation
Datum: Fredagen den 17 februari 2017
Antal besökande inkl. recipiender: 52
Recipiender/Faddrar: Bengt Kvist/Sten Svensson, Martin
Sollerhed/Sten Svensson, Martin Sollerhed/Sten Svensson, Mats
Oldhammer/Sten Svensson
Gäster: OL Bo Löfgren, Kjell Holm 17 Grimner
Portarna öppnades till en fullspäckad kväll och glädjande var det
hela 52 brödrar som ville ta del av denna. Logen började dock i
moll men på ett mycket stämningsfullt sätt då det genomfördes
en parentation för vår bortgångne broder Jan Kulle (IX), som nu
fortsätter sin vandring inte i men på Bifrost till Asgård. Mästare
Sten Svensson berättade att ett stort antal brödrar var närvarade
på begravningen och på ett högaktningsfullt sätt bildat en brödrarkedja runt kistan. Mätarinstallationen blev en lätt och snabb ceremoni då OL Bo Löfgren förkunnade ett förnyat förtroende för
vår sittande M. Vi brödrar i Mjölner ser nu fram emot ett nytt
verksamhets år i samma goda och trivsamma utveckling under
37

ledning av Sten Svensson. Nu var det dags för de fyra ovetande
recipienderna att för första gången uppleva vår ritus. Hade det inte
varit för en något onödigt besvärlig kappa, som dock lockade fram
en del leenden hade ritus varit fulländad. Många magar gjorde sig
till känna men det fanns mer att uträtta i kapitelsalen. Våra i logen
tjänstgörande brödrar YL Bengt Nilsson och namne tjänstgörande
MU fick av OL mottaga LBT respektive LHT. M kallade fram
broder Lars-Göran Hersgren till mästarpodiet, väl där fick han
mottaga standar i anledning av sitt jubilerande. Den nu stundande brödramåltid hade både förväntningar så som oro att besvara.
Att göra alla människor lyckliga är omöjligt sägs det, men vår
nye krögare infriade förväntningarna och oron finns där intet av.
Recipiendernas tal under brödramåltiden hölls av Mats Oldhammer, som på ett humoristiskt sätt men med stor respekt berättade
om alla förberedelser han trodde kvällen krävde. Det som sedan
fick upplevas och bemötandet av oss övriga brödrar var inget som
fanns i dennes vildaste fantasi. Bifrost vi har lyckats än en gång.
Talet till Orden hölls av OL som talade om hur stor vikt det är
för oss alla bröder i alla loger att rekrytera. Att dela med oss av
vårt framgångskoncept i Mjölner för att tillsammans nå delmålet
på 3000 brödrar. Talet avslutades med att framtiden trots allt ser
ljus ut och citat ”inget är omöjligt, det tar bara olika lång tid”. En
trevlig, rolig och fullspäckad kväll blev det som tidigare nämnt.
Men fullsatt trots många brödrar var det inte, men det lär det bli
vid nästa loge. Hela OD och alla Mästarna väntas. Mjölner hälsar
Er och alla brödrar mycket välkomna till vår loge.

och Broder Sven Åke Ståhl talade till recipienden. Vår nye Broder
Ingvar Jönsson blev inte svaret skyldig. Kvällens Skattmästare
informerade om kvällens kollekt, som inbringade hela 2 397 kr,
vilket tacksamt noteras i logekassan. Broder M Pär Johnsson var
ytterligare vältalig och inbjudande angående årets Rikstinget i
Västerås.
Vår nye Broder fick motta välkomstkuvert och en röd ros och fadder Sven-Åke läste upp sin fadderförsäkran och fäste Bifrostnålen
på hans rockslag. Mästarbordets blommor förärades IL Magnus
Fridälv och YL Bengt Nilsson för ypperliga insatser.
Kvällens ymniga lotteri lockade många glada vinnare och högvinsten på 1 000 kr knep M Peder Gran från Nicopia i Nyköping.
Stort grattis. Det kändes mer vår varmt ute, när vi så småningom
startade hemfärden. Kanske var det ”brödravärme”, som vi bar
med oss.
Referent Roland Carlström. Fotograf Rolf Jacobsson

Referent Glenn Danielsson. Fotograf Rolf Jakobsson
Bilden föreställer M Sten
Svensson, OL
Bo Löfgren
samt kvällens
recipiender
Bengt Kvist,
Martin Sollerhed, Martin
Lindholm och
Mats
Oldhammer

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 3 mars 2017
Antal besökare inkl. recipiend: 91
Recipiend/Fadder: Ingvar Jönsson/Sven Åke Ståhl
Gäster: Ordensdirektoriet, Samtliga Mästare, Olavi Ollikainen 4
Valhall, ExM Bengt Widén 23 Forsete
Snödroppar, vårlök och vintergäck lyser upp jord mullen mellan
fläckar av kvardröjande snö och kallar uppmuntrande på våren.
Det var en ära och med stor glädje, som 18 Mjölner kallade till
reception i Grad I, som en inledning till Ordens Mästarmöte på
lördagen och söndagen.
En talrik församling hade hörsammat kallelsen och inramade högtidligen intagningen av vår nya Broder. Gradgivningen var exemplarisk under ledning av vår M Sten Svensson. Broder Sven Åke
Ståhl mottog Fadderbrevet och gratulerades av bröderna. M Pär
Johnsson, Aroshus, informerade om Ordens Riksting 5–7 maj i
Västerås. Sven-Eric Nilsson,
Logens Curator informerade om och framförde en hälsning från
Broder Roland Barteg, som ligger på sjukhus efter en hjärtoperation. Det blev trångt i matsalen, men utspisningen flöt på förvånandes bra. OSM Patrik G Lundeberg talade eminent till Orden
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Recipienden Ingvar Jönsson, Ordens Direktorie och M Sten
Svensson

Faktaruta

Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 24 mars
Antal besökare Inkl. recipiender: 59
Recipiender: Håkan Bennhagen, Tommy Brink, Björn
Esbjörnsson, Thomas Johansson, Lennart Nielsen, Leif Nilsson,
Leif-Göran Nilsson, Tonny Strand och Sebastian Svaneborn
Gäster: M Peter B Arvidsson 33 Danheim, M Mats Ahrling 23
Forsete, Ernie Elofsson 33 Danheim, Patrik Ahrling, Mattias
Aspegren, Kjell Davidsson, och Göran Heckler från 23 Forsete
Recipienderna
Håkan Bennhagen, Tommy Brink,
Björn Esbjörnsson,
Thomas Johansson,
Lennart Nielsen, Leif
Nilsson, Leif-Göran Nilsson, Tonny
Strand, Sebastian
Svaneborn och M
Sten Svensson
Denna kväll blev välbesökt såväl av gäster såsom logens bröder
var vi beredda, på känslan skulle infinna sig trots många lediga
stolar. För en logekväll med alla Mästare och hela OD på besök
vid senaste logekvällen är svårt att toppa. Men glädjande fylldes
stolarna på när ritus i kapitelsalen var till ända, för tjänstgörande
logevärd broder Jörgen Cefa tog hand om de bröder med Grad I på
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bästa tänkbara sätt under tiden ritus kungjordes för de nio bröder
som var kallade till Vänskapens Grad. I kapitelsalen uppvaktades
broder Nils Ivan med att tilldela honom Ordens standar i samband
med att han fyllt 80 år. Brödramåltiden fortskred med underbar
vänskap. De gästande Mästarna Peter B Arvidsson 33 Danheim
och Mats Ahrling 23 Forsete talade och där vände de sig till vår
M Sten Svensson och nämnde även den fjärde skånska logen M
Bo Andersen 31 Rimfaxe och berättade om att det goda samarbete
och utbyte som kommer att bli än mer fördjupat. Recipiendernas
tal höll broder Leif-Göran Nilsson, där han beskrev vänskap och
kamratskap. Mästarblommorna tilldelades tjänstgörande Intendent som samtidigt avtackades för sitt goda arbete i logen. Även
kvällens debuterande och mycket nervöse IL fick en blomsterkvast, märktes denna nervositet? Nja kanske, men jag vet, för det
var jag!! Bröder kan man vara på många olika sätt och varje broder har sin värdering på sitt broderskap. Biologisk, blodsbroder,
Bifrostbroder eller som kvällens föredragshållare en vapenbroder.
Ex FN soldat Stig-Inge Blennow med fem FN-uppdrag bakom sig
berättade om sitt förhållande till sina vapenbröder och hur vissa
av dessa inte klarat den påfrestning som medföljer dessa FN uppdrag. Ett föredrag som var berikande. Ni kan kontakta vår ordinarie IL Magnus Fridälv som kan arrangera detta föredrag, så Er
loge får ta del av detta. Som åskådare fick vi höra, se och känna på
verkliga föremål och bilder samt autentiska ljudfiler från det som
FN bataljonen utsattes för. Både under och efter föredraget är jag
helt säker på att många av bröderna fick en tankeställare. Det är
inte varje dag som en människa står framför dig, livs levande och
berättar bland annat om hur en robotmissil passerat 10 centimeter
under kroppen inne i pansarfordonet. Ett mycket gripande, fängslande och tänkvärt föredrag. Väl passande var det dags för det
lättsamma lotteriet där det av en oundviklig verklighet är att vissa
har mer tur än andra. Kvällen till ära fanns bland annat en vinst
som bjöd en lycklig vinnare en resa till hisnande höjder, närmare
bestämt en vindflygningstur. Broder Thomas Johansson skall nu
motstridigt vara tvungen att se ner på andra människor. Efter en
härlig kväll på logen som verkligen gick i vänskapens anda var
det dags att möta den härliga vårkvällens värme och bege sig hem.
Referent Glenn Danielsson. Fotograf Rolf Jakobsson

Faktaruta

Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Fredagen den 28 april 2017
Antal besökande Inkl Recipiender: 48
Recipiender: Glenn Danielsson, Rolf Johansson, Robert Olsson,
Klaus Petersen, Jonas Sandh och Lars Svensson
Gäster: Peter Gustavsson och Jan O S Nilsson båda från 33
Danheim

Att vara en av recipienderna denna kväll gör att jag gärna skulle
vilja dela med mig av denna upplevelse, men för att inte bryta det
löftet som erlagts kan jag bara nämna att bröder med lägre grad
verkligen har något att se fram emot. Kunskapens Grad, är verkligen en av de milstolparna på resan inom Bifrostorden. Nu får man
få vara fadder och styrkt av kunskapen inom Bifrost även se till
att vår Orden tillväxer och förkovras. Ritus i kapitelsalen som var
precis som den ska vara, genomförd med hög värdighet och stor
inlevelse. När det var dags att fortsätta ritus vid brödramåltiden
kan det inte låtas gå förbi att påtala att hela 11 bröder som suttit i
samlingsrummet och haft samkväm, tagit platser vid Mästarbordet
och på så sätt visat att vårt broderskap är starkt. M Sten Svensson
tog fasta på kunskapen och i talet till Orden talades det om våra
sju dygder och dess innebörd. I talet togs det även upp hur vi bröder bör och skall agera gentemot varandra, dvs att ex inte låta en
broder stå ensam, att ta hand om varandra, att lära av varandra och
se alla som en sann och värdig ljusets riddare. M bjöd på kunskap
inom mytologin som Karl Gustav Ossiannilsson inspirerades av
när han skrev Ordens Ritus 1925. M vände sig även till kvällens
recipiender. Där berättades hur resan mot Hoppets Grad ska fortlöpa och på så sätt bli mogen för befordran till den och dess högre
grader. Mästarbordets blommor tilldelades br Kristoffer Nielsen
för sitt företagsamma sätt, samt till br Jörgen Cefa för sitt genuina
arbete att göra verksamheten med att ta hand om våra bröder med
lägre grader under ritus. Recipienderna tal höll Rolf Johansson
som tog fasta på att varje dag blir den människa som är nyfiken
klokare. Kvällens föredrag signerat broder Kenneth Malmström
handlade om landet Israel. I sin inledning visades en vacker bild
från landet med stor text ” Är det verkligen säkert att åka till Israel? Broder Kenneth själv svarade på den frågan som slutreplik
i föredraget citat – ” jag känner mig säkrare där än i Lomma och
Malmö”. Ett trevligt och intressant föredrag. Mätta och förövrigt
fullproppade av nya kunskaper var det dags att avsluta kvällen
med det lättsamma lotteriet, vilket är tur eller otur om man vinner
utan någon som helst kunskap, dock ökar chansen ju fler lotter
man köper eller!? Nåväl i kväll lämnar alla bröder logen som vinnare, eller som dansken säger Hvergang!
Referent Glenn Danielsson. Fotograf Mats Hyltén.
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Gagnrad

Borlänge

Faktaruta

Loge utan reception med Installation
Datum: Onsdagen den 8 februari 2017
Antal besökande: 29
Gäster: OH Jon Asp, OHL Lars-Erik Furuskog 10 Withala
OH Jon Asp med
mottagarna av
LBT. Från vänster
Fredrik Lemón,
Leif Folkesson,
och Sven-Erik
Lönnberg

Övre raden: Sven-Erik Nilsson, Klaus Petersen, Mästaren Sten
Svensson, Rolf Johansson, Lars Svensson, Bo Olsson.
Nedre raden: Robert Olsson, Glenn Danielsson, Jonas Sandh
och Paul Pinato
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En av vinterns
hitintills kallaste
dagar hade 27 logebröder sökt sig till värmen och gemenskapen
i vår loge. Kvällen började med att Broder Hans Wieweg lotsade oss igenom årsmötet. Efter årsmötet gjordes ett kort avbrott
för iordningställande av kapitelsalen för parentation. M Allan
Löwenhamn ledde en mycket stämningsfull parentation över under verksamhetsåret bortgångne Broder Lennart Thorsell. Broder
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Lennart var mycket uppskattad och med ett starkt engagemang
för vår Orden och Logen 19 Gagnrad. Han var mentor och inspirationskälla för många Gagnradsbröder. Hans minne kommer att
leva kvar inom logen.
Parentationen följdes av en stunds lugn före Loge utan reception
och Mästarinstallation.
FSM Roger Johansson tackade Mästare Allan Löwenhamn för
förtjänstfullt arbete under hans första år som M. OH installerade
Allan Löwenhamn som M för ytterligare två år.
OH delade ut LBT till Leif Folkesson, Fredrik Lemón och
Sven-Erik Lönnberg.
I sitt tal till Orden uppehöll sig OH Jon Asp vid det bekymmersamma läget med vikande medlemsantal, men att vi med gemensamma ansträngningar har möjlighet att vända trenden. Han önskade Gagnrad framgång i det fortsatta arbetet. M framhöll i sitt
tal till logen att direktoriet ser som uppgift att se till att ”sovande
Bröder” åter besöker vår loge samt att rekrytera nya bröder. Den
innehållsrika kvällen avslutades med en delikat Brödramåltid. För
ovanlighetens skull delade våra Bröder från Avesta generöst med
sig av lotterivinsterna till bland andra OHL Lars-Erik Furuskog.
Mästarbordets blommor tilldelades Sven Olsson som med kort
varsel hoppade in som IL.
Referent & Fotograf Åke Danielsson

Faktaruta

Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Onsdagen den 8 mars
Antal besökande. Inkl. recipiend: 19
Recipiend: Per-Åke Granlund
Recipienden Per-Åke
Granlund med M Allan
Löwenhamn
En tapper skara hade
samlats för att hälsa br
Per-Åke Granlund välkommen i Vänskapens
Grad. Br Per-Åke har
fått vänta länge på att
få sin grad II då han när
han blivit kallad haft olika förhinder. Han klarade vänskapsproven med glans. Efter en stämningsfull gradgivning kunde församlade bröder avnjuta en delikat brödramåltid. Vi Gagnradsbröder
är bortskämda med god mat och denna gång hade vår pålitliga
matleverantör överträffat sig själv. M framhöll i sitt tal till Orden
vikten av att vi tar hand om varandra i sann vänskaplig anda. I sitt
tacktal sa kvällens recipiend att han tyckte att den som väntar på
något gott inte väntar för länge. Han uttryckte också att han känner sann vänskap och värme inom vår loge och att denna vänskap
skall tas med utanför ordenslokalens dörrar.
I kvällens lotteri gick högsta vinsten till vår Mu Fredric Sundell.
Den starka traditionen att någon från Avesta skall kamma hem en
vinst upprätthölls av br Lars Bylund.
Referent & Fotograf Åke Danielsson

Faktaruta

Grad V: Trohetens Grad
Datum: Onsdagen den 12 april 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 23
Recipiender: Johan Mathsson, PerOlof Lingwall, Mattias
Hemgren
Besökare: SLM Tirfing Tomas Lundkvist
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SLM Tomas
Lundkvist och
M Allan Löwenhamn framför
rec. fr. v. PerOlof Lingwall,
Johan Mathsson
och Mattias
Hemgren
Den 12 april
genomfördes en
högtidlig gradgivning till grundlogernas högsta grad, Trohetens Grad. Tre recipiender hade hörsammat Mästarens kallelse. Det var speciellt
glädjande att PerOlof Lingwall, trots att han flyttat till Stockholm,
visade trohet till sin ”hem loge” och återvände hem för att recipiera till Trohetens grad. Trots manfallet bland tjänstgörande bröder,
som kan skyllas på den förestående påskhelgen, lotsade M Allan
säkert tjänstgörande bröder med ersättare genom en stämningsfull
gradgivning. SLM vände sig i sitt tal till kvällens recipiender som
tagit sin sista grad i grundloge. Han framhöll i sitt tal att Storlogen
är under omdaning. Tirfing skall i fortsättningen än mer uttalat bli
alla grundlogers storloge i sitt geografiska området. Flera gradgivningar skall utlokaliseras och gratis bussresa skall arrangeras till
dessa. Recipiendernas tacktal hölls av PerOlof Lingwall.
Munskänken Fredric Sundell hade en hektisk kväll eftersom vår
serveringshjälp hade fått förhinder. Han klarade uppgiften galant
och alla Bröder blev väl förplägade.
Referent & Fotograf Åke Danielsson

20 Vesthav

Göteborg

Faktaruta

Loge utan reception samt Installation
Datum: Fredagen den 24 februari 2017
Antal besökande: 35
Gäster: OR Fredric Björk, Nils-Edvin Troli, Mikael Löfdahl,
samtliga 24 Gungner. Anders Swan, 25 Alvheim
En afton som denna med återinstallation av M brukar bli extra
festligt, och det blev det.
Vi gästades av OR Fredric Björk från vår grannstad Borås och
Logen 24 Gungner som skulle återinsätta vår Rolf Hackzell för
ytterligare ett år i 20 Vesthav som M. Kvällen började som brukligt med ett gemytligt sorl i Kajutan när alla bröder träffades igen
och köade för att betala mat och dryck. Denna kväll var det Jonas
Andersson som förärats YL rollen och gjorde därmed debut i att
axla en tjänstgöring under ritus. Det blev en fin Loge utan reception, då tyvärr den tilltänkte nya brodern blivit sjuk med kort varsel. Återinstallationen av M Rolf Hackzell gjorde en extra krydda
på dagens kapitel. M meddelade i kapitelsalen vilka nya bröder
som tagit plats som ordinarie och ersättare i direktoriet på nya
platser. Nya som ordinarie är FSM Jakob Sjöling, Sk Lars-Åke
Andersson, I Einar Nagel, AV Marcus Carlsson, D Olle Nordberg.
Talet till Orden gjordes av gästande OR Fredric Björk. Berättade
om hur han och vår återinsatta M träffades för många år sedan
genom att han hade fått Rolfs mamma som bordsdam på en tillställning. OR berättade också om Rikstinget som skall hållas i
Västerås 2017 där värdlogerna är Logen 3 Aroshus och damlogen
Elvorna. Informerade också om att Bifrostbågen nu är avslutad i
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utredningsarbetet. Under 2016 har Bifrostorden tappat medlemmar totalt i Sverige, så vädjan till oss alla är att vi måste få in mer
bröder i våra loger. År 2016 visade dock 20 Vesthav en positiv
utveckling med ett flertal nya bröder. En ny trycksak fanns i hallen
att ta med hem för att hjälpa till vid värvningarna. Talet till Logen
hölls av M som tackade för förtroendet att få leda 20 Vesthav ytterligare ett år. Sk redovisade dagens insamling och Mästarbordets
blommor delades ut till Staffan Valinder som innehaft FSM tjänsten i nästan oräkneligt antal år. När middagen var avklarad var
det tydligen många som inte ville gå eller åka hem. Det blev ett
tiotal personer som satt kvar ganska länge och samtalade i Kajutan. Kändes som många inte talat klart under middagen. Mycket
trevligt måste sägas.
Referent Morgan Carlsson

21 Midgård

Linköping

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 28 april 2017
Antal besökare Inkl. recipiender: 25
Recipiender: Anders Carlsson, Roger Samuelsson, Oskar
Bentfors och Mattias Thoren

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 24 mars 2017
Antal besökande inkl. recipiender: 30
Recipiender/Faddrar: Per Sundström/Mikael Berntsson, Jens
Spalding, Lars Hedberg/Olle Nordberg
Från vänster:
Lars Hedberg,
M Rolf Hackzell,
Jens Spalding,
Per Sundström
En av de första
riktiga vårdagarna kom denna afton till Göteborg.
Det blev ”knökat” snabbt i kajutan då väldigt många bröder ankom loge lokalen
nästan samtidigt, nästan som en busslast. Stämningen på topp och
som vanligt har IL Anders Boëthius tillsammans med I Einar Nagel förtjänstfullt riggat kapitelsalen för en Grad I. Denna dag var
det helt frånfälle av någon Mu, en var i Thailand och ersättaren
var inte på plats. Men vår SK Lars Bäck fixade till det ändå, så
det praktiska med brödramåltiden ändå fungerade. Heder åt SK.
Kapitelsalen fylldes med förväntan av många bröder för att få bevittna tre nya recipiender till vår loge. Det blev en stämningsfull
tillställning i kapitelsalen denna afton. Standar delades ut till broder Benny Rydén, som nyligen fyllt 50 år, grattis. Vid middagen
höll M Rolf Hackzell talet till Orden, berättade om Mästarmötet i
Eslöv där man tog beslut om att vi inte skall tappa totala medlemsantalet i Sverige, utan gå med minst en styck plus. FSM Jacob
Sjöling höll talet till recipienderna och hade goda referenser på ett
ordspråk som sitter ovan porten på Uppsala universitet. ” Tänka
fritt är stort men tänka rätt är större”. Ett passande tema till dagen;
Frihetens Grad. M passade på att bjuda in samtliga recipiender för
dagen, till nästa gradgivning den 21 april. Vi i 20 Vesthav, bjuder
på maten till de som kommer var budskapet till de nya bröderna.
Talet från recipienderna hölls av Per Sundström. Dagens lotteri
avhölls som seden kräver efter måltiden. Lotteri anordnare Roger
Berntsson lyckades med en extra insatts under kaffet att sälja slut
på alla lotter. Lyckliga vinnare denna kväll, 1: a vinsten togs av
dagens fadder till två av recipienderna Olle Norberg, välförtjänt.
Undertecknad tog hem 2: a vinsten och vår chaufför för dagen för
de som bor åt Kungälvs hållet fick 3:e pris. M.a.o. full pott norrut,
då Olle bor i Alingsås. Mästarbordets blommor erhölls av Kenneth Vejdebring som också bor norrut. Full norr-pott alltså.

Recipiender från vänster Roger Samuelsson, Oskar Bentfors,
Matthias Thoren, Anders Carlsson och M Christer Schmiedt
Denna kväll fick vi glädjande besök av att inviga fyra nya bröder i vår loge. Vi skulle egentligen ha en grad III men dels hade
vi ingen som stod i tur att recipiera samt att vi hade den härliga
omständigheterna att vi hade fyra bröder som ville in i logen. Då
tog M Christer Schmiedt det kloka beslutet att kalla till reception
i Grad I. Vi blev ungefär lika många som det brukar vara en logkväll, men vi hade som vanligt väldigt trevligt. Munskänken Peter
Alvhed påkallade snart brödernas uppmärksamhet med den ”lilla”
gonggongen.
Till förrätten skålades det och några snapsvisor från förr tränade
upp stämbanden till det var dags för nationalsången. Under måltiden hölls fyra tal, Olle Karmelid höll talet till Ordern där han
nämnde en del av vad Bifrostordern står för och vad som är hans
upplevelse av att vara med i 21 Midgård.
Under punkten ”broder berättar” berättade Mikael Granath en del
om sitt liv som har bestått väldigt mycket av idrott med en bra karriär i fotboll och hockey. Talet till recipienderna hölls M Christer
Schmiedt som förklarade lite om varje grad och visade upp dessa
via de bröder som hade graderna. Samtliga grader var representerade denna kväll. Mästarbordets blommor fick Mikael Granath
för sina insatser och inte minst för sitt fina tal i broder berättar.
Efter måltiden blev det som
vanligt mycke eftersnack i
lobbyn. Tack för en trevlig
afton.
Referent Peter Alvhed.
Fotograf Owe Svensson
Munskänk Peter Alvhed i
aktion med ”Lilla
Gongongen”

Referent Morgan Carlsson. Fotograf Jerrie Cederberg.
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22

Righeim

Gävle

Faktaruta

Grad II: Vänskapens Grad samt Installation
Datum: Tisdagen den 21 februari 2017
Antal besökande inkl. recipiend: 32
Recipiend: Nicklas Jonsson
Gäster: OC Thommy Brännström, Anders Sävborg, Johan
Moilanen 27 Odinsal
Det var dags för årets första gradgivning och återinstallation av
M Daniel Holmgren för ytterligare ett år. Vid gradgivningen gästspelade Anders Sävborg som YL och Johan Moilanen som D vid
en väl genomförd ritus. OC Thommy Brännström skötte installationen. Logernas Belöningstecken tilldelades de glatt överraskade
bröderna Jan-Erik Gustafsson och Yngve Johansson. FSM Jan
Fransson överräckte en gåva och ett tack till
M Daniel för året som gått. Vid brödramåltiden höll OC Thommy Brännström talet till
Orden och vikten av att vi bli flera bröder
inom Orden. Recipienden Nicklas Jonsson
tackade för upptagningen i Vänskapens Grad.
Lotteridragningen avslutade en mycket trevlig logekväll.
Referent Jan Källberg
Fotograf Daniel Holmgren
Recipienden Nicklas Jonsson

Faktaruta

Loge utan reception
Datum: Tisdagen den 21 mars
Antal besökande: 29
Gäster: M Per Johnsson, Lars Johnsson och Roland Eklund 3
Aroshus
Kvällens planerade gradgivning i Kunskapens Grad ändrades till
Loge utan reception i brist på recipiender. Vi fick dock glädja oss
åt besök av M Per Johnsson som kom i sällskap med två bröder
från Logen 3 Aroshus. Logen genomfördes som vanligt med stil
trots något decimerat antal tjänstgörande bröder. Under kvällen
talade M Per Johnsson varmt om att så många som möjligt skall
besöka det stundande Rikstinget i Västerås. Brödramåltiden var
uppskattad och den efterföljande lottdragningen gladde många.

23 Forsete

Malmö

Faktaruta

Grad I: Frihetens grad samt Installation
Datum: Onsdagen den 22 Februari 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 43
Recipiender/faddrar: Aron Gustafsson/ Mattias Aspegren, Conny
Magnusson/Göran Heckler, Johannes Sporre/Peter Faleborn
Gäster: OSM Patrick G Lundeberg, M Sten Svensson 18 Mjölner,
M Bo Andersen 31 Rimfaxe, ExM Mats Hyltén, ExM Roland
Carlström 18 Mjölner, ExM Olle Bergqvist, Lars Bertram 31
Rimfaxe, Johny Johansson, Bengt Nilsson, Magnus Fridälv 18
Mjölner
En mycket god uppslutning till denna gradgivning samt Mästarinstallation där alla bröder i vanlig ordning var vid mycket gott
humör. M Bengt Widén genomförde med briljans gradgivningen
samt informerade om Grad VI i Växjö och Grad I i Eslöv. Lennart S Bengtsson var jubilar och fick framträda till Mästarbordet
och mottaga en gåva. OSM Patrick G Lundeberg avinstallerade M
Bengt, och genomförde därefter Mästarinstallation av Mats Ahrling. Efter avslutat kapitel samlades alla till en trevlig brödramåltid. Under måltiden höll OSM talet till vår Orden.
Efter en mycket god brödramåltid så tackar M Mats samtliga bröder där han även nämner att vi ska ha fler träffar mellan gradgivningarna. Han uppmuntrade till besök hos våra bröder i andra
loger. Broder Conny Magnusson höll recipiendernas tal och ExM
Bengt önskade M Mats lycka till. Bengt har känt Mats i ett kvarts
sekel och är tillika hans fadder.
M Bo från Rimfaxe önskade också Mats lycka till och överlämnade standar till Forsetes fyra närvarande ExM Rolf Magnusson,
Bengt Widén, Anders Nordborg
och Lennart S Bengtsson. Standaret var en gåva från Tore Persson, 31 Rimfaxe som inte kunde närvara denna kväll.
Referent Lasse Levin. Fotograf Rolf Magnusson

Referent Jan Källberg

Kräftkapitel den 10 augusti
Stockholmslogerna S:t Örjan, Valhall, Åsagård och
Manheim inbjuder samtliga bröder till sommarkapitel i
Frihetens Grad torsdagen den 10 augusti
i Ordenslokalen, Klara Östra Kyrkogata 8
Program:
18.00 Samling och försäljning av måltidsbiljetter
18.30 Recipienderna samlas i mottagningsrummet
19.00 Gradgivning Grad I
21.00 Ca. Brödramåltid
Välkomna
önskar Holger-Bengt-Kent-Klas
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Övre raden fr v: M Mats Ahrling, OSM Patrick G Lundeberg,
ExM Bengt Widen. Nedre raden: Aron Gustafsson, Johannes
Sporre, Conny Magnusson

Faktaruta

Loge utan reception
Datum: Onsdagen den 22 mars 2017
Antal besökande: 30
Gäster: SLM Ulf Jaremo, Gotheim
Kvällen i Malmö blev loge utan reception. Planerat var en Grad
II men kallade recipiender hade dess värre förhinder. Hög stämBIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 2 maj/juni 2017

ning rådde och livliga diskussioner. Lite pirrigt var det nog lite
här och var, Mästaren Mats Ahrling skulle ge sin första Grad som
nytillträdd Mästare. Hans direktorie består till mångt och mycket
av erfarna bröder, dock med nya tjänster. Som alltid avlöpte allt
på en hög och korrekt nivå. Broder Christer Truedsson fick mottaga LBT. M gratulerade Thomas Holm till sin nyligen erhållna
Grad VII i Växjö. Talet till Orden hölls av SLM Ulf Jaremo under
brödramåltiden. Han berättade om ritualen, som en vägledning till
att stimulera ett inre välmående. Detta är lika viktigt idag, som när
Bifrostorden startade 1925. ExM Rolf M berättade om alla Mästarna som tjänstgjort under 23 Forsetes historia, Mats Ahrling är
nr åtta i raden. Rolf lyckönskade också vår nye SLM, samt punkterade vikten av att besöka Storlogens möten, alla from Grad III
och högre har möjligheten att närvara och känna atmosfären. Att
inte för tillfälligt ha möjligheten att vara med i kapitlet, förhindrar
inte att få närvara vid brödramåltiderna och där lära känna bröder
från andra loger inom vår Orden. Mästarbordets blommor gick
denna afton till br Christer Truedsson.
Referent & Fotograf Bengt Johansson

Från vänster SLM Ulf Jaremo, M Mats Ahrling, ExM Bengt
Widén, ExM Rolf Magnusson och ExM Anders Nordborg

26 Vanadis

Karlskrona

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad samt Installation
Datum: Fredagen den 17 februari 2017
Antal besökare Inkl. recipiender: 47
Recipiender: Joakim Andersson, Stefan Garsten, Ingvar
Svensson
Gäster: OC Thommy Brännström
Från vänster
recipienderna
Ingvar Svensson,
Joakim Andersson,
Stefan Garsten.
Faddrarna Hans
Berthilsson, Klas
Gustavsson och
Bengt Jönsson.
I bakgrunden
M Jens Östling
och OC Thommy
Brännström
Enligt vår Konstitution så avger Logens Valkollegium årligen till
Ordens Styrande Mästare förslag på tre kandidater villiga att styra
logen det kommande verksamhetsåret. En av de föreslagna, utser
och installerar OSM vid en s.k. Installationsloge, att vara Mästare
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Ordens Curator
assisterad av
Mästaren delade ut
Logernas Hederstecken till broder
Per Klintin
i vår loge. Vid årets
första loge i Frihetens Grad var det
dags. Ordens Curator Thommy Brännström representerade OSM. Fyra recipiender var kallade, en fick
förhinder. Vi var 50 bröder anmälda till kvällens kapitel och 47
kom. Damlogen Galatea svarade för tillagning och utskänkning
av kvällens utsökta trerätters supé. Tack, vi lovar att återgälda.
Vanadis fick en logekväll som blev en utmärkt och stimulerande
start på Bifrost året 2017.
I Kapitelsalen genomförde de tjänstgörande bröderna en välövad
föreställning enligt Ritus för Vänskapens Grad.
De recipierande bestod provet och fadderbrev utdelades. Ordens
Curator med assistans av Mästaren delade ut LHT till broder Per
Klintin. Broder Per en ovärderlig skatt för vår loge. Logens ålderman Ove Hansson tog till orda och tackade Mästare Jens Östling
för gott ledarskap och ett väl fungerande direktorium, vilket bekräftas av en aktiv och engagerad loge som ett bokslut för 2016.
OC Thommy Brännström tog till orda och kallade ner Mästaren
från podiet. Han framförde OSM och ordensledningens uppfattning om Mästare Jens gärning, som väl överensstämmande med
vad Ove just sagt.
Broder Thommy läste upp OSM installationsbrev för verksamhetsåret 2017. Mästare Jens Östling tackade för förtroendet att
åter få leda logen Vanadis och utsåg de biträdande bröderna. Med
små justeringar och kompletteringar så tar sig ”nya” direktoriet an
det kommande året. Därmed var installationslogen också avklarad
och när vi åter slöt brödrakedjan kände vi alla tillförsikt.
Vid brödramåltiden höll OC talet till orden. Thommy berättade
vad uppdraget innebar att vara OD-medlem och Curator och beskrev uppdraget som krävande och stimulerande.
Den återinstallerade Mästaren höll talet till logen och dagens nyförvärvade bröder. Han berörde logens utveckling. Helheten med
högtid, kapitel-ritus-brödramåltid som övergår till ett mer informellt och gemytligt samkväm.
Han berättade om gradbanden som vi bär och utdelade recipiendpärmar, bifrost nål och ros till de nyupptagna.
Då IL Patrik Cederholm påkallade att ordet är fritt, framfördes
recipiendernas tacktal av Stefan Gsten. De tre faddrarna Bengt
Jönsson, Hans Berthilsson och Klas Gustavsson höll korta presentationer vid vilka det framkom att Stefan Garsten är en fixande
allkonstnär, Ingvar Andersson har stor naturkunskap och Joakim
Anderssons kunskap går på djupet (U-båteri). Vi önskar dem välkomna och lycka till i arbete och strävan, till brödernas gagn och
välfärd. Skrivare Leif Breidemar berörde hemligheten inom vårt
sällskap, som vi väl känner igen, då vi övervarat en Frihetens
Grad.
Tjänsteförättande Sk Stellan Palmgren redovisade kvällens insamling för kommande klubbafton. Över 700 kronor samlades
in. Mästarbordets blommor utdelades för utförda och förväntade
insatser.
Efter gradbandens avtagande vidtog lotteridragning med Ove
Rickardsson och därefter blev det kaffe och muntra samtal med
goda historier.
Referent & Fotograf N-G
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Faktaruta

Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 24 mars 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 38
Recipiender: Christian Fisch, Douglas Flink, Urban Hesselberg,
Jonas Ohlsson och Christian Boman, 34 Linneus.
Gäster: Bengt Håkansson, Kennert Johansson, 34 Linneus
Främst recipienderna Christian
Fisch, Douglas
Flink, Urban
Hesselberg, Jonas
Ohlsson, Christian Boman från
Linneus. Bak
bröderna Kennert
Johansson, Bengt
Håkansson Linneus samt M Jens
Östling
Månaden mars i kombination med bra väder sätter fart på väntande projekt. Många göromål påkallar då plötsligt vår uppmärksamhet. Vid kvällens kapitel så märktes detta framför allt genom
att Mästaren hade att leda en skara tjänstemän varav flera var ersättare. Trots detta genomfördes kapitlet med den finess som besökarna har rätt att förvänta. Nämnas kan också att många Talare
har genom åren brottats med svårighet att läsa ritustext då ljuset i
kapitelsalen varit nedtonat.
Vid kvällens kapitel provades IR-ljus, brukar ofta benämnas osynligt ljus, som stöd för seendet. Det kan rapporteras att detta hjälpmedel fungerade bra. Med ytterligare förfinad teknik kommer det
att fungera utmärkt. Besökarna var förutom logens egna bröder
också gäster från Växjölogen Linneus. Mästaren hade kallat och
recipierade fem bröder ur Vanadis och en broder från Linneus.
Vid Brödramåltiden hölls Talet till Orden av broder N-G Johnsson
och han beskrev de ofta outtalade värden som ett broderskap i
Bifrostorden ger. Mästaren Jens Östlings uppehöll sig i talet till
dagens recipiender, en vänskapsbroders dubblerade möjlighet till
logebesök, tillgången till en sluten Facebooksida för Bifrostbröder och att redan nu börja fundera över rättigheten som kommer
med nästa grad, Kunskapens Grad, att rekommendera nya bröder
till vår loge. Han tackade också gästerna för besöket. Recipiendernas tacktal hölls av broder Christian Boman från Linneus. Han
uppehöll sig vid insikten de recipierande fått, att pusslet av olika
grader så småningom ger en bild av en helhet. Han såg också att
det positiva med besök och reception i en angränsande loge gav
mervärden.
Kvällens Sk Stellan Palmgren redovisade kvällens insamling samt
broder Rolf Skog som iklätt sig rollen som Lotterimästare utan lotter, överlämnade en ytterligare insamlad dusör till Sk och logen.
M avslutade talen med att överlämna Mästarbordets blommor till
en icke närvarande och mycket kär broder. Broder Kurt Friberg
fick i uppgift att bära hem och överlämna blommorna till broder
Ingvar Axelsson. Måltiden vid brödernas samkväm medförde att
det vid logekapitlet upprättade protokollet fick på uppmaning en
tilläggsparagraf, §11, med notering till vår Munskänk och medhjälpare. ”En fantastisk måltid och utsökt sås till huvudrätten”.
Referent & Fotograf N-G Johnsson
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Faktaruta

Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Fredagen den 21 april 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 42
Recipiender: Roger Blomberg, Stefan Carlsson, Stefan
Corneliusson, Daniel Gullin, Thomas Löfdahl.
Gäster: Jan-Eric Lindquist, Hans Eriksson Logen 12 Nicopia
Recipienderna fr.
v Stefan Carlsson,
Roger Blomberg,
Thomas Löfdahl,
Daniel Gullin, Stefan Corneliusson
framför M Jens
Östling
Många bröder var
samlade denna afton då LM kallat
hela fem av logens bröder att recipiera i Kunskapens Grad. Att
det är populärt att gå på loge i Karlskrona kan bl.a. avläsas i det
livliga mingel som förgår kvällarnas kapitel. Lotterimästaren hade
dagen till ära bestämt att de som bar svart slips eller svarta strumpor kunde köpa lotter för fem kronor styck, vilket gjorde att de
två lottringarna tog slut blixtsnabbt. Vid kapitlet hälsades två gäster från Nyköpingslogen 12 Nicopia särskilt välkomna. Det var
Mästare Jens morbror, broder Hans Eriksson, tillsammans med
broder Jan-Eric Lindquist. M.h.t släktskapet mellan Mästare Jens
och broder Hans, kan väl besöket ses nästan som en inspektion.
Kapitlet genomfördes med just den finess och högtid som de recipierande och logens besökare kan förvänta sig. Gäster och bröder
var nöjda och de kunskapssökande bestod samtliga provet. Vid
brödramåltiden hölls talet till Orden av M. Broder Jens framhöll
att Bifrostorden lämnar politik och religion till den enskilde, men
riktar uppmärksamhet på frågor som berör livsåskådning. Han citerade ur en tidig Bifrosttidning där Ordens förste OSM skrev,
”värden som med hjälp av vår ritus, var och en broder har att
själv söka”. Mästare Jens framhöll också att ha gäster från andra
loger, eller att få vara gäst, är också en viktig del av vår orden.
Mästaren höll också talet till logen och de recipierade bröderna.
Recipienderna hade löst uppgiften väl och deras utveckling var
också en viktig del av logens utveckling. Inte bara genom den
till graden medföljande möjligheten att förorda nya medlemmar
till logen och orden. Recipiend broder Stefan Corneliusson gjorde
sig till tals för dagens prövade. Han sa att kapitlet kändes som
en stark upplevelse tillsammans med logens bröder. Munskänken
fick ett tack för måltiden. Broder Stefan uttryckte den som ”gedigen”. Skattmästaren redovisade insamlingen till logen. Kassan
förstärktes med drygt en halv ”tusing”. Referenten påminde också
bröderna om att i god tid tala om för de anhöriga, och skriva in i
den gemensamma almanackan, höstens program. Det underlättar
och skapar möjligheter.
Därmed var vårens sista loge genomförd. Tiden bara rusar iväg
och vi med den. Då är det lycka
att få gå på logekväll. En lisa för
både kropp och skäl!
Referent & Fotograf
N-G Johnsson
Inspekterande Bröderna Hans
Eriksson och Jan-Eric Lindquist flankerade
M Jens Östling
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Odinsal

Faktaruta

Uppsala

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad samt Installation
Datum: Tisdagen den 28 februari 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 54
Recipiender/Faddrar: Dick Eriksson/Lars Flood och David
Moritz/Benny Höglind
Gäster: OSM Patrick G Lundeberg, OI Allan Jensen, IOEM Tom
Stjernschantz 5 Åsagård, SLM Tomas Lindkvist Tirfing, ExSLM
Anders Randelius, M Kent Andersson 5 Åsagård, Rune Hedman
5 Åsagård, Roland Johansson 16 Runheim, M Daniel Holmgren
Logen 22 Righeim
Från
vänster M
Thomas
Andersson,
David Moritz, Dick
Eriksson
och OSM
Patrick G
Lundeberg
Denna kväll hade vi samlats till Grad I och installation av ny Mästare. Det var gäster från såväl Stockholm, Järfälla, Västerås som
Gävle. Det var liksom lite spänning i luften med allt som skulle
hända under kvällen. Gradgivningen gick som vanligt bra under
M Thomas Hellsten. Bröderna Dick Eriksson och David Moritz
välkommades till vår loge. Logernas Hederstecken tilldelades vår
nye Mästare Thomas Andersson samt Logernas Belöningstecken
tilldelades FSM Ola Lindström och Jan-Åke Pettersson. Så var
det dags att byta Mästare. Detta leddes av OSM Patrick G Lundeberg. Vår nye Mästare heter Thomas Andersson (tredje Mästare
i Odinsal som heter Thomas). Han övertog klubban och kommer
säkert att styra Odinsal med fast hand. (Thomas finns presenterad
i senaste Bifrosttidningen sid 36.) Avgående M Thomas Hellsten
avtackades från Odinsal´s Bröder genom FSM Ola Lindström.
Både avgående M avtackades och nya Mästaren gratulerades av
bland annat damlogen Fensala genom ombud SLM Tomas Lindkvist. Brödramåltiden var som vanligt mycket uppskattad (oxfilé
m m) under ledning av MU Lennart Eriksson. Lotteriet som genomförs efter brödramåltiden fick denna gång nya vinnare t ex
Mikael Sjölander.
Referent Ola Jonsson/Johan Johansson.
Fotograf Fredrik Jonneryd
Odinsals
samtliga
Mästare
i Odinsal
genom
tiderna.
Från
vänster
Thomas
Andersson,
Thomas Hellsten, Tomas Lindkvist, Mikael Lindberg och Mikael
Sjölander
BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 2 maj/juni 2017

Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Tisdagen den 28 mars 2017
Antal besökare inkl recipiender: 49
Recipiender: Olof Bouvin, Göran Hedefalk, Stefan Karlsson
Gäster: SLM Tomas Lindkvist Tirfing, Karl-Gustav von Wicken,
16 Runheim, Sebastian Svaneborn, 18 Mjölner
Stående
från vänster
rec Göran
Hedefalk,
rec Stefan
Karlsson,
rec Olof
Bouvin och
M Thomas
Andersson
Så var det dags för vår nye Mästare Thomas Anderssons första
gradgivning. Stämningen var som vanligt på toppen och alla inblandade gjorde som vanligt sitt bästa. Vi gästades av bröder som
kom från Järfälla och Eslöv, vilket är mycket trevligt. Under ordet
är fritt gick vår SLM Tomas Lindkvist igenom vilka fantastiska
upplevelser men kan förvänta sig under årets Riksting. Vilka hållpunkter man absolut inte skall missa samt var, hur och med vilken frekvens stänkare skall konsumeras. Baren var som alltid väl
utrustad med ett brett sortiment av drycker, och man känner sig
alltid extra bra omhändertagen då Bar Andreas plockar fram något
från gömmorna längst in i kylen med kommentaren, ”det här tycker du om, prova den”, och han prickar alltid rätt. Brödramåltiden
delades av 49 glada bröder och vår nya IL Matte Bergqvist höll ett
högt och stadigt tempo på snapsvisorna så att vi i god tid kunde
avnjuta kaffe och lotteri.
Referent Ola Jonsson/Johan Johansson.
Fotograf Fredrik Jonneryd.

Odinsals direktorium år 2017

OSM-fonden

När Du vill hylla en broder BG 625-0419.
Text med jubilarens namn och
adress skickas till or@bifrostorden.se
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Gondler

Kalmar

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad samt Installation
Datum: Fredagen 17 februari 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 45
Recipiend/Fadder: Per-Anders Ahlgren/Tommy Eriksson, Jörgen
Engdahl/Olof Westerlund, Hans Gunnarsson/Åke Rudolfsson, Rolf
Linde/Åke Rudolfsson, Anders Lundberg/Stig Nygren
Gäster: OM Hans Wallberg, Anders Boëthius 20 Vesthav
Stående från vänster:
Tommy Eriksson,
fadder för Per Anders
Ahlgren. Åke Rudolfsson, fadder för Rolf
Linde och Hans Gunnarsson. M Bo-Lennart Holmsten, Stig
Nygren, fadder för
Anders Lundberg
och Olof Westerlund,
fadder för Jörgen
Engdahl. Recipiender från vänster: Per Anders Ahlgren, Rolf
Linde, Hans Gunnarsson, Anders Lundberg och Jörgen Engdahl
Ett år går fort så nu var det dags igen för installation av Mästare samt en gradgivning med fem recipiender. M Bo-Lennart
Holmsten ledde och genomförde ritus som vanligt på ett smidigt
och elegant sätt. Tre bröder dekorerades med LBT. Till Göran
Bäckstedt framför allt för sitt arbete som logevärd under många
år där han tar hand om bröder av lägre grad som inte kan vara
med i kapitelsalen. Toni Lavi för sitt stora engagemang för logen
och för sitt arbete som FSM och till Per-Olof Svensson som varit
VB sedan 2009 och referent till Bifrosttidningen under många år.
Alla förtjänstetecken delades ut av OM Hans Wallberg som också
läste upp ett medföljande diplom från OSM Patrick G Lundberg.
Samtliga mottagare var både överraskade och tagna av detta. När
ordet var fritt så presenterade vår M den sedan ett år instiftad utmärkelsen på lokal nivå, nämligen ”Årets Gondlerbroder”. Den
som fick denna fina utmärkels som nu delades ut för andra gången
var vår MU Bo Agmell. Att det var ett själklart val var alla överens om. Priset delades ut av logens ålderman Bo Herbon. Priset
förutom äran är en stilig graverad glasvas som den belönade får
behålla under året tills nästa broder utses. Mästarinstallationen var
särskilt högtidligt då OM Hans Wallberg delade ut Mästarbrevet
till M Bo-Lennart Holmsten som tackade för förtroendet. Efter
hyllning till Fosterlandet var det dags för kvällens första tal. OM
Hans Wallberg höll ett tal som mycket handlade om Bifrostordens
framtid och vad som bör göras för att knyta fler bröder till vår order och kanske framför allt inte tappa bröder som slutar. Detta var
också en önskan från OSM som vill vända en negativ trend och
vårda befintliga bröder. Här har Gondler en fin struktur som i kväll
med fem recipiender. OM berättade också att han rest runt de senaste veckorna och besökt flera loger och nu kom turen till oss i
Gondler. Uppdraget var installation av Mästare och även en titt på
lokaler och omgivning inför Riksting 2020, så Gondler och Kalmar skall få de bästa förutsättningar att lyckas bra. Efter sedvanlig
hyllning till vår Orden var det M Bo-Lennart Holmsten som hälsade kvällens nyupptagna bröder varmt välkomna till Bifrostorden
och vår loge. M uppmanade de nyupptagna att hålla kontakt med
sina faddrar och ställa frågor om man undrar över något. Tacktal
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från kvällens nyupptagna bröder hölls av Per-Anders Ahlgren som
tackade för inbjudan och en fin gradgivning. Broder Toni Lavi
tackade från oss tre bröder som blev dekorerade med Logernas
Belöningstecken, vi samtliga var helt överraskade men kände oss
mycket hedrade. Därefter berättade varje fadder till kvällens recipiender lite om sin adept, vilket gör mycket att man känner de nya
bröderna lite bättre redan från början. M Bo-Lennart Holmsten
delade ut en blomma till varje recipiend för att förstärka deras
välkomnande. Mästarbordets blommor tilldelades ExM Jan Sellman för snabbt inhopp som T vilket sköttes med den äran, och till
Sivert Tisell också för ett snabbt inhopp som FV. En extrabukett
fanns också med denna kväll till logens ålderman Bo Herborn för
sin presentation av ”Årets Gondler Broder”. Bo tackade också för
detta heders uppdrag. Kvällen fortsatte traditionsenligt i baren
med kaffe, semla, avec. Allt som vanligt under stort gemyt.
Referent Per-Olof Svensson. Fotograf Jan Sellman

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 31 mars 2017
Antal besökare inkl. recipiend: 50
Recipiend/fadder: Karl-Gustav Johansson/Leif Bengtsson
M Bo-Lennart
Holmsten, Åke
Ekstam, rec.
Carl-Gustav
Johansson och
fadder Leif
Bengtsson
För först gången
i ”modern” tid
har vi fått sätta i
en extra Grad I
loge för att ta in
nya bröder som
vill in i vår Orden och loge. Arbetet och ritus i Kapitelsalen sköttes som vanligt på ett smidigt och elegant sätt av M Bo-Lennart
Holmsten. Efter ritus gratulerades Broder Göran Bäckstedt som
fyllt jämna decennium. Fadderbrev överlämnades till Leif Bengtsson och ett särskilt välkomnande till ExM Åke Ekstam som efter
flytt till Öland övergått till oss i 28 Gondler från 19 Gagnrad i
Borlänge. När ordet var fritt efterlyste Broder Anders Bergenfeldt
någon mer medhjälpare till dukning av matsalen på dagen innan
logekväll. Redan i baren innan Brödramåltiden anmälde Anders
Lundberg sitt intresse, detta var bara Anders andra logekväll. Fantastiskt. Innan brödramåltiden startade var det sedvanlig hyllning
till fosterlandet därefter var det IL Tommy Rosqvist som höll tal
till Orden. Denna afton skulle det ju egentligen varit en Grad II
men fick ändras i sista stund till Grad I så Tommy fick också ändra
sitt tal. Från att ha tänkt sig tala om Vänskapen så fick det bli om
Friheten. Det gick alldeles utmärkt och Tommy avslutad med en
prefekt ”knorr” på sitt tal med ett citat från en Italiens filosof ”Frihet är som luft. Först när du saknar den märker man dess värde”.
Efter hyllning till Orden välkomnade M Bo-Lennart Holmsten
kvällens recipiend Karl-Gustav Johansson med ett hopp att han
ska trivas i vår loge. Karl-Gustav tackade därefter för en fin gradgivning och berättade att han genast känner en fin gemenskap.
Leif Bengtsson som är fadder för Karl-Gustav berättade sedan lite
om sin adept och att de känt varandra länge.
Mästarbordets blommor tilldelades ExM Åke Ekstam som ett lite
extra ”Välkommen till oss” och att vi nu har en broder med Grad
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X. Åke tackade och berättade lite om sig själv och sin tid i Bifrost
och avslutade med en rolig historia. Andra buketter tilldelades
Stig Nygren för sitt engagemang i aktivitetsgruppen och till Johan
Torstensson som är ny YL och ny i antagningsnämnden för nya
bröder. Kvällen fortsatte traditionsenligt i baren med kaffe och
avec, allt under stort gemyt.
Referent Per-Olof Svensson. Fotograf Jan Sellman

29

Rosheim

Norrtälje

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad samt Installation
Datum: Fredagen den 10 februari 2017
Antal besökare inkl. recipiend: 44
Recipiend/Fadder: Anders Forslund/Ola Nässén
Riktigt roligt att så många bröder hade möjlighet att närvara denna
afton då logen genomförde Grad I samt installation av ny Mästare
och direktorium. Installationen av den nye Mästaren utfördes av
OSSM Per Murander, övriga besökare var SLM Björn Torstenius,
Heimdal och Harald Ortliden från 4 Valhall, dessa två bröder samt
bröderna Åke Nilsson och Ture Lindén från Rosheim var behjälpliga som uppvaktande bröder vid installationen.
Den avgående M Anders Ekström föredrog motivering och
OSSM delade ut LBT till Dan Hammarlund, Conny Holm, Mats
Tengdelius samt Sten Lagerqvist. Avgående bröder i direktoriet
var IL Conny Holm och I Magnus Olsson, till ny IL valdes Gunnar
Holmsten och I Hans Malmström.
Intåget av OSSM fungerade bra, en recipiend var anmäld; Anders Forslund. Efter kapitlet bjöds det till brödramåltid där det
serverades en utsökt meny. Talet till Orden hölls av OSSM Per
Murander där han talade om arbetet inom OD, att vi behöver bli
fler medlemmar inom Orden och att nu alla bröder bör hjälpa till
med detta, se sig omkring i sin bekantskapskrets och bjuda in nya
bröder till vår Orden.
Från vänster OSSM
Per Murander,
Anders Forslund och
M Håkan
Holgersson
Talet till den nyinvigde brodern hölls av
broder Per Lodenius
och handlade naturligtvis om friheten. Recipiendens tal visade på
att Anders kände sig välkommen i vår brödraskara.

Faktaruta

Loge utan reception
Datum: Fredagen den 10 mars 2017
Antal besökare: 25
M Håkan Holgerssons bästa stund,
avtackning av damlogen Skogull för
hjälpen med serveringen
Denna afton gav 29 Rosheim en Loge
utan reception. Tyvärr var det ett par
bröder som var tvungna att meddela frånvaro i sista stund, tråkigt men
tyvärr blev det så. Själva ritusen för
övrigt tycker jag är väldigt högtidlig
och fin, den njöt jag av och för mig
var det första gången på länge som
jag fick sitta på läktaren och bara
njuta, det var härligt. Vi var 25 besökare varav 22 stannade på
brödramåltiden som var delikat. Efter redogörelse av insamlingen och snapsvisor, öppnade M Håkan Holgersson med att sjunga
Nationalsången. Håkan höll även talet till Orden. När taffeln bröts
var det dags för kaffe och kaka och intendentens stund med lottdragning. Br Hans Malmström hade gjort om lite i rutinen till de
som vann. Första lotten som drogs ropades aldrig ut utan lades under det bästa priset, detta redogjordes sist, de övriga vinnarna fick
varsitt presentkort med vinster med olika valörer. Sist var det dags
för Mästarens stund och tacka damerna från vår damloge Skogull
som alltid ställer upp och hjälper till med serveringen. Sen var det
roliga slut för denna gång med tidig hemgång.
Referent & Fotograf Conny Holm

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 21 april 2017
Antal besökare inkl. recipiend: 37
Recipiend: Lars-Åke Karlsson
M Håkan
Holgersson och
recipienden LarsÅke Karlsson

När taffeln bröts tog I
Hans Malmström tag i
taktpinnen och avverkade sin stund vid kaffet med lottdragning.
Avslutningsvis var det
Mästarens stund att
tacka vår damloge Skogull för det fina arbetet de gör med att servera oss bröder god mat och dryck.

Då var det dags
för Rosheim att
återigen ge grad
I, fredagen den 21
april. 37 bröder
hade anmält sig
varav 34 stannade på brödramåltiden, riktigt bra. Brödramåltiden
som vår eminenta munskänk Thomas Niklasson hade komponerat
på ett förtjänstfullt sätt. IL Gunnar Holmsten berättade hur mycket
insamlingen till logen inbringade samt tog tag i snapsvisorna, tre
till antalet och därefter tog mästaren Håkan Holgersson över med
en hyllning till fosterlandet. M höll talet till orden och talet till
recipienden höll Georg Ekeström denna gång. Lars-Åke Karlsson
höll recipiendens tal eftersom det inte fanns något val denna afton.
När taffeln bröts var det dags för intendentens stund som leddes
av Hans Malmström med lottdragning, fina priser utlottades. Till
slut det bästa av allt, Mästarens stund med avtackning till damerna
från Skogull som serverade oss denna kväll.

Referent: Conny Holm. Fotograf: Lars Vicklander

Referent & Fotograf Conny Holm

Mästarens tack till
damerna som serverade bröderna
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30 Torgrim

Hudiksvall

Faktaruta

Loge utan reception samt Installation
Datum: Måndagen den 6 februari 2017
Antal besökande: 21
Gäster: OM Hans Wallberg, Anders Boéthius 20 Vesthav

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad
Datum: Måndagen den 10 april 2017
Antal besökande inkl. Recipiender: 20
Recipiender/Fadder: Göthe Juntti/Robert Fahlgren. Boris
Sandström/K-A Lindström

Till vänster OM Hans
Wallberg och till höger
M Göran Persson
Återinstallationen av
logens Mästare för
verksamhetsåret 2017
och avtackning av föregående års tjänstgörande bröder, samt
kungörande av namn
på de bröder som utsetts att ingå i verksamhetsårets direktorie under 2017 är härmed genomfört. Besökande gäster från logen 20
Vesthav i Göteborg, vilket inte är nästgårds, påbjöd att vi måste
göra vårt allra bästa, för vår egen skull och för våra gästers trevnad. M Göran Persson behagade öppna loge utan reception och
uppmana IL att förkunna detta för bröderna samt framföra hans
välkomsthälsning.
Därefter vidtog sedvanlig välkomsthälsning för vår tillresta gäst
Anders Boéthius. OM Hans Wallberg hälsades sedvanligt sätt efter intåg. Ritus fortsatte därefter enligt: Loge utan reception, i en
för alla välkänd, både värdig och högtidlig framtoning. OM delade ut två utmärkelsetecken där M läste upp den motivation som
föranlett ansökan. (I) Hans Lundberg förärades LBT och (S) Bo
Sjöberg förärades LHT.
Logen ålderman Kurt Axel Lindström och tillika för dagen ersättande (Sk) framför sin och brödernas tack till mästaren för det
gångna verksamhetsåret och överräcker en bukett tulpaner.
Återinstallationen av M Göran Persson där OM tackar för hans
insats i logen under året som gått. Förordnandet lästes upp och
Mästarbrevet överlämnades med lyckönskningar.
Efterföljande brödramåltid avlöpte förtjänstfullt med tal till logen
och Orden. Kaffe med avec serverades i samband med lottdragning. General för lotteriet var som oftast K.A. Lindström. Även
till de damer som serverade oss förträffligt förärades en liten bukett och en varm applåd.
Referent & Fotograf Sören Molander

Från vänster Göthe Juntti, M Göran Persson, Robert Fahlgren,
Boris Sandström, K-A Lindström
Lyckad gradgivning som inger hopp om än mera och flera framgångar för Sveriges nordligaste loge 30 Torgrim i Hudiksvall.
Som alltid ett glatt minglande sällskap av herrar i, svart och vitt,
i förväntan inför inträdet i kapitelsalen. Tjänstgörande bröder sist
in i ordnad procession ledd av YL Martin Lestander. Några av
bröderna på nya poster men någon ängslan inför uppgiften märktes inte.
Våra två recipiender var för de flesta kända ansikten som redan
fanns med i vänkretsen men först nu gett sig tid att söka inträde i
logen och brödraskapet. Kapitelsalen, som så föreskrivs, välordnad och smyckad, skapande den atmosfär som skänker ceremonin
högtidens rymd när nya medlemmar upptas i Bifrostbrödernas
hägn. Efter välförrättat värv och utmarsch ur kapitelsalen för att
mangrant hälsa de nya bröderna välkomna in i kretsen bjöd så
vår M Göran Persson till bords, dukat med förtjänst av hans egen
dotter. Talet till våra nya medlemmar hölls av mästaren på det sätt
som är hans signum, med glimten i ögat, ordrikt, träffande och
roligt.
Recipiendernas tacktal var däremot sparsmakat kort, men det
kommer mera är undertecknad övertygad om.
Lotteriet var som vanligt vikt för Kurt Axel Lindström, logens
nestor, med sitt försäljarsmail påkopplat så räckte inte lotterna till
alla. Vårens tulpaner tilldelade den för kvällen helt allena servitrisen My Persson.
Referent & Fotograf Sören Molander

ryck
Låt dit t iuntttryck!
göra
www.rapptryck.se – 0140-38 55 60

Bra Reklam är en bra affär!
Men det räcker inte med att ha ett trevligt varumärke,
man behöver också berätta att man finns,
och det på ett sådant sätt att folk faktiskt märker att man säger något!
Vi hjälper gärna till med logotype, formgivning, och idéer,
såväl som tryckning med lämplig teknik och Rapp leverans!
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31 Rimfaxe

Helsingborg

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad samt Installation
Datum: Fredagen den 17 februari 2017
Antal besökare inkl. recipiend: 31
Recipiend/Fadder: Bengt Onemark/Jonas Mogensen
Gäster: OSSM Per Murander, M Bengt Widen 23 Forsete, Mats
Ahrling 23 Forsete
Sittande: Jonas Mogensen, Fadder, Bengt
Onemark, recipiend
Stående: ExM Gordon
Hygreus, OSSM Per
Murander och M Bo
Andersen
Vår Mästare Gordon
Hygreus hade beslutat att
lämna sin tjänst som M i
31 Rimfaxe efter tre års
tjänst. Broder Gordon har
på ett förtjänstfullt sätt lett vår loge och gjort våra logekvällar
högtidliga och minnesvärda. Avgående M avtackades med blommor och lite gott att dricka. Ny Mästare i 31 Rimfaxe är broder
Bo Andersen som installerades av OSSM Per Murander under
högtidliga former. Några Biträdande Bröder bytte tjänst och broder Lars Bertram återinträdde som YL samt tillträdde broder Kent
Bredén tjänsten som Talare. Vi hade glädjen att hälsa en ny broder
välkommen, broder Bengt Onemark.
Referent Olle Bergqvist. Fotograf Tore Persson

Faktaruta

Grad V: Trohetens Grad
Datum: Fredagen den 28 april 2017
Antal besökare inkl. recipiend: 26
Recipiend: Thomas Johansson
Gäster: M Mats Ahrling 23 Forsete, ExM Hans Berggren 20
Vesthav, ExM Bengt Widén, 23 Forsete
Recipiend Thomas Johansson,
M Bo Andersen samt ExM Hans
Berggren
Mästare Bo Andersen hade kal�lat broder Thomas Johansson till
reception i Trohetens Grad vilken han mottog under stor högtidlighet. 23 bröder i Trohetens
Grad och högre grader besökte
logen. Det är alltid trevligt när
bröder av lägre grader besöker
oss till måltiden, denna gång
hade tre bröder av Kunskapens
och Vänskapens Grader valt att
tillbringa fredagskvällen i bröders sällskap. Broder Torgny Hultqvist hyllades för erhållen första
grad i Storlogen, Grad VI Kärlekens Grad.
Referent Olle Bergqvist. Fotograf Christer Lind.
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33 Danheim

Kristianstad

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad samt Installation
Datum: Fredagen den 17 februari 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 26
Recipiender/Faddrar: Rune Johansson/Ulf Jaremo, Peter
Sandgren/Ulf Jaremo, Stefan J Johansson/ Peter B Arvidsson,
Carsten Jörgensen/Peter B Arvidsson
Gäster: OH Jon Asp, Joakim Asp 10 Withala
Från vänster:
Rune Johansson, Peter
Sandgren, OH Jon Asp,
M Peter B Arvidsson,
Stefan J Johansson,
Carsten Jörgensen.

Redaktionen ber om ursäkt
för den dåliga bildkvalitén

Ett stort antal av logens bröder samt fyra recipiender och två
gästande bröder hade hörsammat Mästare Peter B Arvidssons
kallelse till reception denna fredagskväll hos logen 33 Danheim
i Kristianstad. Recepienderna Rune Johansson, Peter Sandgren,
Stefan J Johansson och Carsten Jörgensen upptogs i Frihetens
grad och hälsades hjärtligen välkomna av bröderna i logen. OH
Jon Asp återinstallerade broder Peter B Arvidsson som M. Därefter installerade M de bröder som ska biträda honom under året.
OH förärade broder Andreas Hörström LBT för
förtjänstfullt och idoga arbete i logen. OH Jon
Asp och M Peter B Arvidsson höll inspirerande
tal under brödramåltiden varefter bröderna förflyttade sig till logens mervärdeslokal för ytterligare samvaro då taffeln brutits.
Broder Andreas Hörström dekorerad med LBT
Redaktionen ber om ursäkt för den dåliga bildkvalitén

Faktaruta

Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Fredagen den 7 april 2017
Antal besökare inkl. recipiend: 25
Recipiend: Marcus Petersson
Gäster: M Mats Ahrling 23 Forsete, M Bo Andersen 31 Rimfaxe,
ExM Mats Hyltén 18 Mjölner, Christer H Persson 31 Rimfaxe
Logens bröder samt tillresta gäster från andra loger och en recipiend hade hörsammat M Peter B Arvidssons kallelse till reception denna fredagskväll hos logen 33 Danheim i Kristianstad.
Recipienden Marcus Petersson upptogs i Kunskapens grad och
gratulerades av närvarande bröder. Vi gladdes även åt att flera
bröder av lägre grad hade hörsammat kallelsen och deltog vid
brödramåltiden. På annan plats i tidningen beskrivs med text och bild där
logen bidrar med 10 000 kr till Kvinnojouren i Kristianstad.
Referent & Fotograf
Jörgen Elvstrand
Från vänsterMarcus Petersson och
M Peter B Arvidsson
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34 Linneus

Växjö

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad samt Installation
Datum: Fredagen den 24 februari 2017
Antal besökande inkl. recipiend: 23
Recipiend/fadder: Benny Thunell/ Ulf Bild
Gäster: OSM Patrick G Lundeberg, OL Bo Löfgren Grimner, SLM
Gotheim Claes Berg
På fotot syns från
vänster LM Alexander Airosto,
Benny Thunell
och Ulf Bild
Det var en extra
högtidlig gradgivning som M Alexander
hälsade
välkommen till.
Förutom en recipiend som skulle upptagas i vår krets var det också besök av OSM som skulle göra M installation för detta verksamhetsåret. Eftersom verksamheten fungerat bra under 2016 var
det ingen tvekan om att förlänga Alexander Airosto även för detta
år. Alexander blev också hedrad med LBT Alexander avtackade
också sina tjänstgörande under året och presenterade den nya bemanningen för 2017. Vid brödramåltiden talade OL Bo Löfgren
till Orden och berörde den nedgång i medlemsantalet som skett
senaste åren, 2016 minskade vi på riksnivå med 49 personer, men
han kunde konstatera att Linneus ökat med tre samma tid.
Nu gör vi krafttag för att bromsa upp medlemsminskningen, hitta
vägar att göra verksamheten ännu mer levande och synlig. Recipienden tackade för att fått möjlighet att komma med och hoppades
kunna göra en insats, och själv få tillbaka en del i sin personliga
utveckling genom Bifrost. ExM Sten Sjödahl fick mästarbordets
blommor för det stöd han ger logen. OSM tackade för att han fått
vara med och upplevt under kvällen, han kände sig lite avundsjuk
på den närhet och nyfikenhet som finns i en liten Loge. Efter att
all god mat och lotterivinsterna fördelats, avslutade M Alexander
med att tacka Göran Straume och Anders Kling, Withala, för att
ställt upp och tjänstgjort i kväll trots att hemmalogen också hade
gradgivning samma kväll.
Referent Hans
Bild. Fotograf
Andreas Olsson.
OL Bo Löfgren,
LM Alexander
Airosto, OSM
Patrick G Lundeberg och SLM
Claes Berg

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad
Datum: Torsdagen den 30 mars 2017
Antal besökande inkl. recipiend: 23
Recipiend/ Fadder: Gustav Johannesson/ Alexander Airosto
Gäster: Dag Sjödahl, Göran Straume 10 Withala
Det var nära att M Alexander kunde hälsat välkommen till en
gradgivning med enbart tjänstemän från vår egen loge för första
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gången. Men ett par akuta sjukdomsfall gjorde att vi fick hjälp
även denna gång av vår fadderloge Withala. Vi kunde hälsa en
ny broder välkommen i gemenskapen, vilket är det roligaste som
finns i vår verksamhet. Logen har den senaste månaden varit värd
för två Storlogemöten och M tackade alla som hjälpt till att genomföra dessa uppdrag. Han tog också upp de mål vi har gemensamt i alla loger, att vi skall öka medlemsantalet detta året för att
till 2020 nå upp till minst 3000 bröder. Vi kommer att genomföra
en Grad II i april och en gemensam informationskväll för Linneus
och damlogen Linnean den 19 maj. Göran Straume framförde en
hälsning från 10 Withala. Undertecknad talade till Orden. ExM
Sten Sjödahl poängterade hur viktigt det är att alla ställer upp
och stödjer M Alexander så att
vi klarar vår uppgift. Ingen kan
allt, men alla kan något. Mästarbordets blommor gick till Bill
Johansson som debuterade som
YL med bravur.
Referent Hans Bild.
Fotograf Anders Kling
Från vänster M Alexander
Airosto och recipiend Gustav
Johannesson

Faktaruta

Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Torsdagen den 27 april 2017
Antal besökande Inkl. recipiend: 24
Recipiend: Gunnar Winnerhed
Gäster: Joakim Asp, Ingemar Dalsjö, Anders Kling, Göran
Straume, samtliga 10 Withala, Lennart S Bengtsson 23 Forsete
Från vänster Joakim
Asp, Gunnar Winnerhed och M Alexander
Airosto
Det var en historisk
kväll som M Alexander Airosto kunde hälsa bröderna välkomna
till. Historisk på så sätt
att alla tjänstefunktioner var besatta av Linneus bröder, vilket aldrig tidigare skett, vi har alltid fått luta oss mot våra faddrar i 10
Withala. Vi lyckade klara av ritusen på ett värdigt sätt, även om
tekniken inte alltid var på vår sida och några detaljer behöver slipas till, så var det ändå en gradgivning som gav mersmak.
Dessutom var det roligt att tre av de senaste intagna bröderna i
Grad I kom och var med på måltiden. M Alexander meddelade
att vi nu fått ordning på vårt arkiveringsarbete i samverkan med
Smålandsarkivet i Växjö och vi nu har en arkivansvarig i logen.
Våra gäster framförde olika hälsningar och gratulationer till att vi
klarat av gradgivningen på egen hand. De framförde också olika
inbjudningar till de aktiviteter som sker i vår, sommar och höst.
Recipienden tackade för den spännande gradgivning han hade fått
vara med om.
Den sedvanliga måltiden serverades och lotterna såldes slut och
lyckliga vinnare gick hem med sina vinster. Men dessförinnan
hade M Alexander påmint om den informationsträff vi ordnar den
19 maj för presumtiva kandidater både till Linneus och Linneorna. Ett antal otryckbara historier avslutade denna trivsamma torsdagskväll.
Referent Hans Bild. Fotograf Andreas Olsson
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Aktiviteter utanför våra logemöten

2 Eyrabro-Havamal, Örebro
Teaterkväll i Lerbäck

Ett axplock av
VW bubblorna

En fredagskväll i Lerbäck verkar bli en tradition i vår loge.
Det man gör där är att besöka och uppleva en föreställning
på Lerbäcks Teater, som denna kväll var bokad enbart för
oss. En gemensam färd i två bussar med 90-talet bröder
och medföljande. Broder Torbjörn Näslund, som låg
bakom initiativet, inledde föreställningen med att hälsa alla
välkomna till denna lilla
unika teater, som ligger
ca fem mil från Örebro,
ute på landet.
Sedan började det med
förrätt
och
därefter
började föreställningen,
som denna gång gick i
dödens tecken.

På plats i museet
fick vi en guidad
tur med utförlig
information om
nästa samtliga 65
bilar som finns
uppställda där.

Teaterpjäsen, vars namn
är ”Döden på M/S
Maria”, handlade om fem
döda svenskar som hittats på en båt i Medelhavet 2011.
Upplösningen sker 2016, då tv-programmet Cold Case
Sverige tar sig an fallet. Det blev en lång och knepig intrig,
med flera misstänkta, och upplösningen skulle vi i publiken
försöka gissa. Och det var inte så lätt men Cold Case Sverige
löste till slut problemet. Och skådespelarna, som är amatörer,
var också med och serverade maten, som bestod av rökt torsk
som förrätt, bakad baconsida med potatisstomp som varmrätt
och fudge, vit choklad och svartvinbärs crème som dessert.
Detta var en mycket lyckad klubbafton som säkert kommer
att bli tradition.
Alla åkte hemåt,
mätta, glada och
nöjda.
Referent
Kjell-Arne Isulv.
Fotograf Daniel
Sjökvist

BIFROST

2 Eyrabro-Havamal, Örebro
VW-notsalgitripp till Pålsboda
Den 18 april bar det av till Pålsboda, några mil utanför Örebro.
Ett 40-tal bröder åkte till det där befintliga Volkswagen-museet.
Det är det största i Europa utöver det som finns Wolfsburg.
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Ägaren till museet
Bengt Holmgren
kunde historier
om nästan alla Bubblorna. Den äldsta är från 1948 och den
yngsta från 2003. Det är fram för allt nästan bara Bubblor,
med några inslag av olika specialbyggen, mest på Bubblans
bottenplatta.
I Europa slutade tillverkningen i januari 1978 och den sista
Bubblan gjordes i Mexico i juli 2003. Totalt så tillverkades
det 21 429 490 bilar under ca 50 års tid. Den näst sista Mexicotillverkade Bubblan finns i museet. Museet är nu till salu
och ägaren vill att det stannar i Sverige. www.vwmuseum.
se är internet-adressen för den som har intresse. Detta var en
mycket trevlig klubbafton och det rekommenderas ett besök
av de närliggande Logerna innan museet försvinner.
Referent Kjell-Arne Isulv.
Fotograf Sven Dahlberg.
BIFROST

9 Carolus, Karlskoga och
14 Solheim, Karlstad
Utflykt och ölprovning den 8 april 2017
Bilden till höger
Rundvandring i
lokalerna
En Lördagsutflykt med 9
Carolus och 14 Solheim
på ölprovning.
Den 8 april samlades 14
bröder från Carolus och
Solheim i Kristinehamn
på Wermlands brygghus
för att se hur denna ädla dryck kommer till. Men vi
nöjde oss inte bara med att titta, utan vi smakade även på
resultatet. Guiden informerade om bryggeriets historia och
blandade det med info om öltillverkning och en rundvandring
i de nya lokalerna.
Vi fick bokstavligen följa ölets väg från ax till limpa. De bjöd
oss att smaka på malt med olika sorters rostningar och sedan
bröd bakat på drav som är en restprodukt vid ölbryggning.
När vi sedan fått se det sista i ledet som var tappning, kapsyl
påsättning och etiketts klistring, så kom det alla väntat på,
provningen av själva ölen. Vi fick lära oss att om man valde
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rätt kunde man dricka öl till förrätten, huvudrätten och även
desserten. Det var nio sorters öl med olika sorters tilltugg
som provades. Man märkte då hur stor skillnaden var om
man åt olika saker till samma öl, eller tvärt om. Att tiden
kan gå så fort i trevligt
sällskap och lite mat
och god dryck är
konstigt.
Referent & Fotograf
Hans Wester
Till vänster
provsmakning av öl
med tilltugg
BIFROST

dörren. Inledningsvis har M Urban Johansson kallat till ett
direktoriesammanträde som tar sin början redan klockan
kvart i sex och avslutas i god tid före nästa möte. Prick
klockan sju sitter bröderna på plats för att deltaga i årsmötet.
Mötet genomförs efter gängse former. Urban Johansson
lämnar över klubban till den utsedde mötesledaren - Ingvar
Folckner. Av någon outgrundlig anledning har han haft
förtroendet sedan 2007 med förfall endast en gång. Vi får
del av det gångna årets verksamhet och logens ekonomi.
Lite smolk i glädjebägaren kan konstateras då vi minskat
med sex medlemmar jämfört med år 2015. Vi var 149 bröder
vid senaste årsskifte. Logens ekonomi är under kontroll.
Direktorie och fastig-hetskommitté beviljas ansvarsfrihet
för verksamhetsåret. Sedvanliga val förrättas.
Från punkten ordet fritt kan Logens målsättning kort
sammanfattas:

Bra, högtidliga och välrepeterade genomföranden av
Logemöten.
Trivsamma brödramåltider, enligt fastställd ritus, med
god mat och kamratlig samvaro.
Ett gäng daglediga bröder inledde likt alla torsdagar även Effektiv medlemsvård.
den 23 februari, med promenad. Vid detta tillfälle var Som brukligt vid årsmötet ger mötesledaren Ingvar Folckner
utgångspunkten inte Hargen i Vetlanda utan Sjunnen där vi bröderna några ord att ta med sig; Albert Einstein sa på sin
vandrade genom skogen fram till Holsbybrunn. På vägen tid: ”Visdom är inte en produkt av skolning, utan ett livslångt
besökte vi ”Skrivarstenarna” och passerade den gamla försök att skaffa sig den”.
hälsobrunnen, innan vi kom fram till Br Jan Karlsson och En stund senare möts vi i klubblokalen för trevlig samvaro.
Holsbyfönster.
Där väntar oss en läcker sallad tillredd av vårt habila
munskänkeri. När sen magen fått sitt skall intellektet ha
sitt. Göran Granberg och Tarmo Kaunissaar leder oss i en
musik-quiz. Det känns bra att vi bröder är i skiftande åldrar
med några yngre och några inte så unga i varje lag. Frågorna
illustrerar musik från 70-tal till nutid. Den nutida musiken
var nog bäst känd bland de yngre. Grattis till det vinnande
laget – en liten belöning väntar i baren.
Tack för en innehållsrik och mycket trevlig logekväll i god
Bifrostanda.
Referent Ingvar Folckner

10 Withala, Vetlanda
Studiebesök på Holsby Fönster den
23 februari 2017

BIFROST

Efter en kort information om tillverkning av måttanpassade
fönster och fönsterdörrar, allt från fönster i gammal stil till
moderna vridfönster. I två grupper blev vi guidade i fabriken
av Jan och hans kompanjon och fick följa tillverkningen från
att virket kom in, vidare genom bearbetningen av karmar
och fönsterbågar till lackering och glasning. Vi avlutade
vandringen med att företaget bjöd på kaffe och semlor
varefter vi alla gick hem nöjda och belåtna med dagen. Än
en gång: Tack Br Jan för en lyckad dag!!!

17 Grimner, Oskarshamn
”Raggefest” med Bifrostseniorerna 21 mars
Barbro Tarzén stod för musikunderhållningen

Tisdagen den 21/3 var vikt för en
favorit i repris hos Bifrostseniorerna
nämligen raggmunk med stekt fläsk
och med rårörda lingon som tillbehör.
Seniorernas ordf. Roy H Nilsson
Referent & Fotograf Ingemar Dalsjö hälsade välkommen och informerade
lite om den östgötska nationalrätten
BIFROST
Raggmunk, och om skillnaden
15 Norheim, Västervik
mellan Råraka och Raggmunk. Ett
knappt 40-tal bröder och systrar
Årsmöte och klubbafton fredagen den 10
hade lockats av dagens meny, och
februari 2017. 28 närvarande bröder.
som en ytterligare trivselfaktor så
Med nästan vår i luften är tiden inne att ännu en gång bege var också Barbro Tarzèn engagerad
sig till Ordenslokalen. En fullmatad logekväll står för för att med sitt dragspel underhålla
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matgästerna. Barbro som även hade försett deltagarna med
allsångshäften såg också till att vi, efter att de sista”raggerna”
hade svalts ner, fick lufta lungorna med lite kända sånger
till ackompanjemang av hennes dragspelstoner. Dagen till
ära så hade även 17 Grimners nytillträdde M Johan Brundin
tagit tillfället i akt till att besöka seniorernas träff, och fick
naturligtvis även han smörja kråset med raggmunk och fläsk,
samtidigt som han fick ta del av den trevliga stämningen
som alltid råder på Bifrostseniorernas träffar. Johan passade
även på att informera lite om en kommande klubbafton i
maj, där tanken är, en gemensam träff för både 17 Grimners
och damlogen Grimhilds medlemmar, och där den planerade
aktiviteten är en skärgårdstur med M/S Solkust. Den som
vanligt trevliga eftermiddagen avslutades med kaffe och
kaka.
Referat & Fotograf Jan-Eric Carlsson
BIFROST

18 Mjölner, Eslöv
Klubbafton med Äventyraren Arnold
Wernersson tisdagen den 4 april 2017
Antal besökande Inkl. Presumtiva Bröder/Systrar: 67
Därav gäster: 35

Som Bifrostbroder är man inte van att träffa på kvinnor, i alla
fall inte på logekvällar! Men det är rätt trevligt i synnerhet
om det är kvinnor som har ett samband med Bifrost. Det
samma tror och hoppas vi bröder väl på att BDRs referent
skriver om oss. Att arrangera klubbafton tillsammans med
18 Fjorgun kommer och skall det göras oftare i framtiden.
En sådan här kväll kan nämligen inte gå förlorad då det
knyts nya band, insyn och förståelse som annars kanske
inte infinner sig. Denna kväll fanns dessutom 24 inbjudna
trevliga och nyfikna presumtiva bröder/systrar som självklart
blev trevligt bemöta och lagom upplysta om Bifrost samt
BDRs verksamheter. Så även om det s.k. bara skulle bli en
ny syster och broder så är ju målet avklarat för detta året.
Nu resulterade denna kväll i mer än så vilket tyder på att vi
i våra organisationer är socialt begåvade, och allt löser sig
om man ställer frågan till den man finner likasinnad, det var
så Du kom i bekantskap med Bifrost och därmed nu kan läsa
detta referat. En underbar Italiensk buffé stod framdukad
med 10–15 rätter där hela näringskedjan var representerad.
God mat och dryck i ett trevligt sällskap är det ultimata
receptet på en njutbar kväll som berör alla sinnen. Men
innan det var dags att njuta av desserten var det dags att
lyssna till kvällens föredragshållare. Arnold ”Äventyraren
”Wernersson denna karriäristiska och mycket humoristiska
människa har besökt 164 länder, så om det nu skulle funnits
något sinne tidigare på kvällen oberört så gav berättelserna
svar på tal. Det berättades om Small Nambas och Big
Nambas stammarna som är kannibalstammar i Söderhavet,
när det översattes till svenska kom både höga skratt och
lite försynta fnissningar för det betyder de små resp. stora
penisskydden. Arnold visade bild där han stolt poserade med
fem kannibalfruar, en annan bild på en ceremonimästare
och människoslaktare samtidigt som berättelserna avlöste
varandra. Att åka svarttaxi med byns polismästare i en
mindre stad i Kamerun, där det dessutom var så att bilen la
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av flera ggr men ändå till trots skulle han ha betalt för färden.
Berättelser om födelsepresenten han fick av borgmästaren
i Tadzjikistan efter det att passet återfunnits, det var så
de visste att Arnold fyllde år. En kvinna stor som ett hus,
illaluktande, dvs värre än han själv trots svårt medtagen av
diarréer och ingen möjlighet att kunna tvätta av sig. Ja det
var inte för intet jag medtagen av berättelserna köpte boken
och kommer även besöka kannibalmuseet som han driver.
Med en perfekt blandning av roliga, hemska och väldigt
berörda anekdoter avslutade Arnold med att citera Fritjof
Nilsson Piraten citat-” Det finns ingenting, som inte hänt,
men mycket som inte berättats”. Kvällen avslutades med
kaffe och kaka samt som traditionen är nämligen lotteriet!
Både damlogen Fjorgun och Logen 18 Mjölner har nu när
kvällen är till ända tillsammans, genomfört en kväll med
många givande utbyten, där syftet är ju att stadigt tillväxa
och förkovras.
Referent: Glenn Danielsson
BIFROST

21 Midgård, Linköping
Studiebesök på Centralbryggeriet

Deltagare på bilden från vänster. Olle Karmelid, Erik
Olsson, P-A Friberg, Jesper Rosell, P-O Joelsson, Lasse
Pettersson, Bryggmästaren, utanför bild Jonny Gustavsson
En torsdag i februari var det dags för besök på Linköpings
ölbryggeri, Centralbryggeriet.
Bryggeriet startade 2006 av tre bryggeri intresserade killar.
Bryggmästaren gick en bryggeri utbildning i Örebro sen
började dem i liten skala, prov brygder á 20 liter åt gången
för att få rätt smak.
Efter många prov brygder så kom de fram till vilken karaktär
som just Centralbryggeriet skulle leverera. Nu levererar de
ut 20 000 liter öl per år men har som mål för år 2017 på 100
000 liter öl. Detta skall de lyckas med pga fler och större
jästankar.
Under besöket fick vi en fördjupad kunskap om de olika
ölsorterna som central bryggeriet levererar. De olika typerna
av öl är IPL (Indien Pale Lager), en Stout och en Ale. Namn på
ölen är Folkes och finns på bolagen i Linköping med omnejd,
de har nu försökt börja lansera sitt namn Centralbryggeriet
CB för att få en större spridning i landet. Folke som kommer
från Folke Filbyter är väl känd i Linköping men inte utanför
på samma sätt.
Referent & Fotograf Peter Alvhed.
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21 Midgård och Idavall, Linköping
Skyttetävling den 15 mars 2017
Vinnarna Cissi Schmiedt och
Peter Stenmark
Den 15 mars var det åter dags
att kora nya vinnare i vår årliga
skyttetävling. Arrangör var som
vanligt Karina & P-O Joelsson.
Vi var totalt 15 deltagare ganska
jämt fördelade mellan män &
kvinnor som träffades för att göra
upp om vandringspriserna. Till
tävlingen har vi två vandringspris
ett för Midgård och ett för Idavall.
Efter lite strul med tekniken
så var vi i alla igång. Förra årets vinnare kunde inte följa
upp med en ny vinst i år utan de nya vinnarna blev Peter
Stenmark och Cissi Schmiedt med fantastisk skjutning. När
skjutningen var avklarad bjöds vi på en god kycklinggryta
och kaffe o kaka.
Referent Peter Alvhed.
Fotografer Owe Svenson & Peter Alvhed.
BIFROST

21 Midgård, Linköping
Ungersk Afton med Damlogen Idavall
fredagen den 31 mars 2017
Arrangörer för
kvällen, från vänster
Lillemor och Lasse
Petterssons, Cissi
Schmiedt, Preses
Idavall Margareta
Berger/Gylling och
M Christer Schmiedt
Ca 40 Midgårds
bröder och Idavalls systrar hade hörsammat inbjudan
till Lillemor och Lasse Petterssons föredrag om livet på
vingården Szent György Hezy i Ungern som de är delägare
i. Vi skulle få följa ett år av förberedelser, odling, skörd
och vinframställning. Vi skulle även få provsmaka ”årets
skörd”. Det blev en givande, och med fina bilder, belysande
framställning om de vedermödor och glädjande tillfällen
som det blir under ett år. Vid provsmakningen serverades
på brickor rikligt av ungerska tilltugg bestående av korv,
ost, bröd och pastej på ett litet kex. Till detta drack vi då
vingårdens vin, Patricius, Olasz Rizling, 2015, vilket var
ett gott och friskt vitt vin. Så var det dags för Gula Husets
ungerska Gulyas med vitt bröd. Den var inte så kryddstark
som vi är vana vid från Österrike eller Italien. Men god,
riklig och fyllig var den. Till soppan serverades rött eller
vitt vin. Att efter detta klämma ner kaffe och en mycket stor
Budapestbakelse var knappast vad man orkade med. Men
god var den och ner skulle den. Alla vi som var där tackar
verkligen arrangörerna för vad de åstadkommit denna kväll.
Referent Peter Alvhed. Fotograf Owe Svensson
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26 Vanadis, Karlskrona
Årsmöte den 8 februari 2017

Årsmöte onsdagen den 8 februari 2017. Antal besökare: 22
En skara Vanadisbröder samlades på onsdagskvällen för
logens årssammanträde. Tittar vi i backspegeln, har det
aldrig varit så att Vanadisbröderna vallfärdat till denna
aktivitet. Trenden vad beträffar deltagarantal är dock ökande
och det är bra. Årssammanträdet är ett utmärkt tillfälle att
tycka till om sin loge. Diskutera om vad som är bra och vad
som kan utvecklas, göras bättre.
Traditionsenligt bjöd Munskänk Tommy Johansson på
Pytt i Panna, utan kostnad för den enskilde. Alltså i sann
Karlskronitisk anda, ”grautis” är gott!
Om Årssammanträdet kan sägas att M Jens Östling
redovisade verksamhetsberättelsen för 2016 sett mot
uppsatta mål. Planen för 2017 och även logens långsiktiga
mål om tillväxt är väl förenlig med Bifrostordens vision
2020. Vanadis mål är att då vara 95 bröder. Noteras bör
att hela 27 Vanadisbröder recipierat i grund- och storloge
det gångna året, vilket får anses som mycket bra. Ledningen
beviljades ansvarsfrihet för det gångna året och stadgeenliga
val hölls.
Under punkten övrigt meddelade M att Ordensledningen
vid sitt senaste OD-möte beslutat, att Logen 26 Vanadis, för
tredje gången ska få stå som värd för 2021 års Riksting, i
Karlskrona. Arrangemanget kommer att ske i samverkan
med BDR och damlogen Galatea. Ett mycket spännande
uppdrag att se fram emot.
Vidare diskuterades allehanda frågor med inriktning på
utveckling av vår loge. Bland annat vår brödramåltid och
hur stödet till munskänken kan förbättras. Vi sköter ju allt i
egen regi, från inköp och tillagning, servering och disk till
återställning av lokaliteterna.
Om betydelsen för Vanadisbröderna att i utökad utsträckning
besöka andra loger, både närliggande och mer fjärran, hade
inkommit som ett utvecklat förslag.
M tog till sig framkomna synpunkter och idéer för beredning
inom direktoriet. En del av dem kan säkert påverka
kommande verksamhetsår.
Mötet avlutades efter det att alla som önskade hade fått
säga sitt. Verksamhetsåret 2016 har åter varit ett bra år för
logen. Stort tack för det. Vi önskar därmed Mästare med
direktorium och vår loge Vanadis, ett riktigt gott 2017.
Broder tänk på att Din närvaro i min/din/vår loge är
avgörande för hur långt vi kan nå tillsammans.
Referent N-G
BIFROST

28 Gondler, Kalmar
Årsmöte den 9 februari 2017
Torsdagen den 9 februari 2017 höll Logen 28 Gondler sitt
årsmöte i vår logelokal. Drygt 40 bröder hade samlats för
detta så det var nästan lika fullt som en logekväll.
M Bo-Lennart Holmsten öppnade mötet och hälsade
alla välkomna. Till mötesordförande för kvällen valdes
Ebbe Sondér som tackade för förtroendet och som vanligt
svingade klubban med van hand och ledde mötet framåt
på ett elegant och säkert sätt. Som justeringsmän utsågs
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Johnny Eklund och Bo Jonas Hagström. Hela mötet
var mycket väl förberätt och färdiga kompendium med
förvaltningsberättelse, resultat och balansräkning låg färdigt
när vi äntrade salen vilket medfördet ett bra flyt i mötet. Sk
Åke Rudolfsson gick igenom resultat och balansräkningen
och gav en del förklaringar till ändringar som gjorts. Jonas
Hagström informerade om utbyggnaden och renovering av
möteslokalen. Därefter lästes revisionsberättelsen för 2016
upp och givetvis fanns inte minsta klagomål att framföra.
Sedan var det M Bo-Lennart Holmsten som berättade om
vad logens utvecklare, Tommy Eriksson som själv inte
kunde närvara, höll på med för projekt för vår loge och dess
utveckling. Tommy kommer under 2017 även att få hjälp
av Johan Torstensson och Åke Rudolfsson med utveckling
och information av nya bröder Vi har också haft ett högt
antal besökande från andra loger under 2016. Efter mötet
tackade Ebbe Sondér för förtroendet och önskade alla ett
gott Bifrost år. M Bo-Lennart Holmsten överlämnad en
blomma som tack för arbetet. Blommor överlämnades även
till broder Ture Holgersson för många års hjälp med det
mesta, bland annat en mängd förträffliga referat och artiklar
i Bifrosttidningen. Efter årsmötet avslutades kvällen med
kaffe och landgång och traditionsenligt ett föredrag. Denna
gång av fotbollstränaren Bo Johansson. Bo Johansson har en
gedigen tränarkarriär bakom sig. förbundskapten för både
Island och Danmark, allsvenskt SM guld. Klubbtränare
i samtliga Nordiska länder och i Grekland. Bosse
berättade med inlevelse och från hjärtat om sina äventyr i
fotbollsvärlden. Vi fick också se filmsnuttar när Danmark
slog Nigeria med 4-1 i åttondelsfinalen i fotbolls VM 1998.
I kvartsfinalen åkte de på pumpen av Brasilien. Bosse
berättade också att han slutat alla sina uppdrag när lagen
varit som bäst vilket medfört att han har fotbolls vänner
över hela världen. När någon frågar vilket tränaruppdrag
som varit roligast kommer svaret snabbt. Lindsdals IF 19741976. Lindsdal i norra Kalmar där Bosse fortfarande bor.
Referent Per-Olof Svensson
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28 Gondler, Kalmar
Studiebesök på Kalmar/Öland Airport
den 1 mars 2017
Som ett välkomnande av månaden mars ägnade ett
glatt Bifrostgäng från Gondler med några respektive
onsdagskvällen åt ett besök på Kalmar-Öland Airport.
Förutom en kort presentation av Ola Herloff kring flygplatsens
visioner för framtiden och lite historia från flygflottiljen
F12:s glansdagar, fick vi göra ett spännande besök i
flygledartornet med både landning och ”take-off”. Trots en
mängd nyfikna frågor från oss besökare i tornet lyckades
flygledare Stefan i tjänst, mellan dessa frågor, vant lotsa
inkommande och avgående flyg med typisk ”flygledarröst”.
Vi fick en genomgång av miles, knop, flygledarspråk etc.
Mycket intressant! Stefan avslöjade också att alla knapparna
på kontrollborden bara satt där för att det skulle se svårt och
komplicerat ut! Nåja....riktigt så var det förstås inte men
en mycket trevlig kväll var det under alla omständigheter
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och under efterföljande
fikastund riktade bröderna
ett stort tack till broder
Stig Nygren som ”fixat”
det hela!
Referent & Fotograf Toni Lavi
BIFROST

29 Rosheim, Norrtälje
Klubbafton 23 februari 2017
Vår kulturkommitté kallade till klubbafton med temat Dansk
afton som rubrik, favorit i repris. Bröderna hade tidigare
år träffats och tillverkat danska smörrebröd med hjälp av
personal från ICA Flygfyren, Norrtälje.
Denna gång gjorde man det i egen regi med Gunnar Holmsten
och Lars Vicklander vid rodret, vilket smakade precis lika
gott. 14 bröder hade slutit upp denna afton. Dessa delades
upp i tre lag och fick alla göra en sort av tre smörrebröd.
Sorterna var:rostbiff med remouladsås, färsk riven pepparrot
och kapris räkor, ägg, sallad och majonnäs knaperstekt
bacon, rostad lök och leverpastej alla sorter serverades på
danskt rågbröd. Efter tillverkningen av godsakerna var det
bara att glufsa i sig det goda.
Alla närvarande bröder njöt
av dessa smörrebröd och ser
fram mot fler gånger i repris,
så trevligt och gott var det.
Referent Conny Holm.
Fotograf Lars Vicklander
BIFROST

30 Torgrim, Hudiksvall
Berättarafton den 25 februari 2017

Kamratträff med mersmak. Måndagskvällen den 25
februari sammanstrålade logen 30 Torgrims bröder i sina
lokaler som nu var iordningställda för annat evenemang än
gradgivning. K-A Lindström var initiativtagare till att två
av loges medlemmar framträdde, vilket var berättarkvällens
begivenhet.
Förväntningarna var stora för alla bröder var medvetna om
att de två berättarna var genuina medlemmar i Bifrostorden,
samt att de två skulle guida oss genom sina helt olika
yrkeskarriärer, ända från skoltid fram till dags dato. Kalle
Hammarberg verksam som veterinär även nu efter uppnådd
pensionsålder med mycket gedigen utbildning och en
rad av utmärkelser och befordranden till mer och mer
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Från vänster Kurt-Axel
Lindström Robert Fahlgren
ansvarstyngda uppdrag, på läns
och riksnivå. Nu delar han sin tid
med att vara veterinärt verksam
som konsult, föredragshållare och
författare av läroböcker inom sina
specialområden, huvudsakligen
veterinärt lantbruksarbete.
Robert Fahlgren som är av
samiskt ursprung med sina rötter
stadigt förankrad i samelivet
och renskötseln trots att han
valt en annan yrkeskarriär till
sin försörjning var vår andra
berättare.
Från vänster Kalle Hammarberg
Kurt-Axel Lindström

Nu valde ”Robban” att skildra sin väg genom yrkeslivet från
sågverksarbetare via järnverket i Luleå och som skrotare
av stora industrianläggningar runt om i hela Sverige, så
berättelser om samelivet förväntar vi oss kvarstå till nästa
gång. Helt har Robban inte släppt sitt arv och delaktighet
i samernas och broderns arbete som renskötare varför
han årligen återvänder till sin uppväxt ort Fjällbonäs i
Norrbottens skog och fjälltrakter för att delta i renskiljning
och renslakt. Kalle Hammarberg med sin erfarenhet från
otalet visningar av fakta och bilder från sitt yrkesliv som
veterinär nyttjade givetvis modern teknik och datorns hjälp
när han skildrade bondelivet ända från fäbodarnas tidevarv
fram till dagens djurhållning. En mycket spännande och
lärorik upplevelse för oss åhörare, vi fick också inblick i
veterinärernas ansvar och befogenheter för den föda som
vi dagligen förtär. Kvällen avslutades med fika och tilltugg
samt givetvis ett stort tack till kvällens två berättare framfört
av vår M Göran Persson.
Referent & Fotograf Sören Molander
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31 Rimfaxe, Helsingborg
Högtidsloge med stipendieutdelning
Gunilla Starck-Hansen,
stipendiaten Filip
Jonsson, M Bo Andersen
Logen genomförde en
förkortad Högtidsloge för
att dela ut stipendium till
Filip Jonsson, 16 år som
spelar Valthorn. Under
november 2016 fick vi
genom broder Ulf Carlsson
veta att nästgranne med vår logelokal bor en mycket duktig
ung man som utbildar sig i Valthornspel. Efter lite kontakter
med hans mor, hans lärare på Latingymnasiet i Malmö,
hans tidigare privatlärare samt några orkesterledare
kunde vi konstatera att Filip Jonsson är en kandidat till
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stipendium för vidare förkovran och utbildning inom sitt
valda område, valthornspel. Filip började spela valthorn
2009 vid Kulturskolan i Helsingborg, 2010–2013 spelade
han i Junior Band ungdomsorkester, 2013–2014 deltar
han i Helsingörs Kulturskolas blåsensemble konserter vid
Köpenhamns Tivoli. Han graderar upp en klass varje år till
spetsutbildning vid Malmö Latinskolas grad 5, uppspelning
för Chief Executive ”med klass”. Han har deltagit i flera
orkesterframträdanden under 2013–2016, och går nu
spetsutbildningen vid Malmö Latinskola. Filips inriktning
är klassisk musik. Hans mål med sin utbildning är att inom
6–8 år spela i Berlins Filharmoniska Orkester, den absoluta
toppen för en musiker. Vi skrev ihop en ansökan till Ordens
Curator om en summa att dela ut som ett stipendium och vi
tog också beslut att ur vår egen fond dela ut motsvarande
summa. I slutet av januari meddelade Gunilla Starck-Hansen
oss att beslut tagits i Ruby och Lars Ullmans stiftelse att
tilldela Filip Jonsson 10 000 kr Logens direktorium beslöt
då att ur vår fond tilldela Filip 15 000 kr så att summan
blev 25 000 kr. För att göra stipendieutdelningen lite extra
högtidlig beslöt vi genomföra en förkortad Högtidsloge –
Ritus för övrigt godkänd av OH den 24 mars. Vi bjöd in
damlogen Gersimis damer att delta för att
förgylla tillställningen ytterligare, samt
även bröders och systrars anhöriga, så blev
vi 47 deltagare. Gunilla Starck-Hansen
överlämnade diplom och en ”check” på
10 000 kr från Ruby och Lars Ullmans
Stiftelse.

OD- och Mästaremöte den 3-5 mars i Eslöv

Filip Jonsson med sitt valthorn
M Bo Andersen överlämnade logens
diplom och en ”check” på 15 000 kr
från Rimfaxefonden. Filip framförde två
vackra avancerade musikstycken som prov på sin färdighet.
Efter Högtidslogen samlades vi och åt en exotisk buffé.
Referent Olle Bergqvist. Fotograf Tore Persson
BIFROST

33 Danheim, Kristianstad
10.000:- till Kvinnojouren i Kristianstad

Fredagen den 7 april gästades vi av två representanter från
Kvinnojouren i Kristianstad som högtidligen mottog logen
33 Danheims gåvocheck á 10 000 kr. Siv Persson och Carina
Jönsson höll ett informativt föredrag om Kvinnojourens
verksamhet och förgyllde även Brödramåltiden och det
efterföljande samkvämet i vår mervärdeslokal med sin
närvaro.
Referent Jörgen
Elvstrand. Fotograf
Mats Hyltén
Från vänster: ExM
Jörgen Elvstrand,
Carina Jönsson, Siv
Persson och M Peter
B Arvidsson
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Den obligatoriska gruppbilden på OD-ledamöter och närvarande Mästare i Eslöv den 5-7 mars
Årets Mästaremöte var förlagt till Eslöv och 18 Mjölner.
OD hade sitt möte under fredagen. Trevligt är att samordna
ODs besök med en gradgivning i gästande ort vilket startar
helgen på ett Mästaremöte. Många Mästare hade kommit
till Eslöv och var med på den gradgivning i Frihetens Grad
som 18 Mjölner arrangerat. Se referat på annan plats i
tidningen.
OSM Patrick Lundeberg hade kallat alla Mästare till två
dagar och hälsade alla välkomna till Sten Stenson hotell
i Eslöv.
Som OSM uttryckte sig är detta det viktigaste mötet under
året för Bifrostordens utveckling. Detta är vårt gemensamma
möte, där vi som sitter här nu avgör vad som skall göras. Vi
skall arbeta med utveckling och sätta upp mål. En revidering
med målet år 2020 stryks. Medlemstappet år 2016 som
annars var ett bra år rekryteringsmässigt, så tappade Orden
medlemmar.
Nya delmål för 2017 är att vi i år skall vara fler än årsskiftet
2016. Målet för respektive loge är att öka minst en broder under
året. Delmål 2 är att i slutet av 2018 skall vi vara 3000 bröder i
Bifrostorden. Att behålla bröder och varför din loge tappade
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bröder under föregående år diskuterades. Samtliga ODledamöter framträdde med sina respektive ansvarsområden.
Ett grupparbete kring handlingsplan för brödravård och
nyrekrytering indelat per storlogeområde genomfördes och
redovisades av respektive SLM. Redovisningarna visade
att aktiviteter såsom rekryteringsträffar med presumtiva
bröder, uppföljningskvällar med bröder som har graderna
I-III. Klubbaftnar med presumtiva bröder. Marknadsföring i
lokala tidningar och mötesplatser. Kreativiteten var på topp.
Tillsammans skall Vi nå målet. På lördagskvällen var det
gemensam middag med en trevlig frågesport som Mjölner
bröderna hade fixat. De uppträdde bland annat som kända
skånska personligheter. De hade skapat musikfrågor mm.
De bröder som vann förärades vardera en skånsk spettkaka.
Under söndagen sammanfattades helgens viktiga arbete för
Bifrostordens utveckling.
Den obligatoriska gruppbilden samt en gemensam lunch
avslutade årets Mästaremöte. På återseende vid årets
Riksting i Västerås 5 - 7 maj.
Mats Hyltén
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OD, stor- och grundlogernas höstprogram 2017 samt Mu-adresser
Ordens direktorie			
2017-09-15 OD-möte
Vetlanda, särskilt inbjudna
2017-11-17
OD-möte
Örebro
			
1 S:t Örjan Mu Sven Göthe sven.gothe@comhem.se
070-883 80 29
2017-08-17 Surströmmingsfest		
2017-09-21 Loge Grad II		
2017-11-16
Loge Grad III
2017-12-14
Loge Grad I
Ev. Parentation
2 Eyrabro-Havamal Mu Torbjörn Näslund		
torbjorn.naslund@statoilbrandasen.com
0582-700 95 / 070-636 42 33
2017-09-12 Direktoriemöte		
2017-09-13 Loge Grad I
Ev. Parentation
2017-09-15 Frukostmöte		
2017-09-29 Frukostmöte		
2017-10-10
Direktoriemöte		
2017-10-11
Loge Grad II		
2017-10-13
Frukostmöte		
2017-10-27 Frukostmöte		
2017-11-07
Direktoriemöte		
2017-11-08
Loge Grad III		
2017-11-10
Frukostmöte		
2017-11-24
Frukostmöte
2017-12-08 Frukostmöte
2017-12-12
Direktoriemöte
2017-12-13
Klubbafton
				
3 Aroshus MU Ove Wengren mu@logen3aroshus.se
070-444 19 31
2017-08-23 Loge Grad I		
2017-09-20 Direktoriemöte		
2017-09-27 Loge Grad II		
2017-10-25 Loge Grad IV		
2017-11-15
Direktoriemöte		
2017-11-22
Loge Grad V
2017-12-09 Julfest
4 Valhall Mu Rolf Lindh rlin@hotmail.se		
71 371 00 47
2017-09-29 Loge Grad II		
2017-10-31
Loge Grad IV		
2017-11-29
Loge Grad I
Ev. Parentation
			
5 Åsagård Mu Marko Salonen		
supermannen@gmail.com
070-782 20 26
1 St: Örjan, 4 Valhall, 8 Manheim
2017-08-10 Loge Grad I
2017-09-14 Loge Grad I		
1 St: Örjan, 4 Valhall, 8 Manheim
2017-10-19
Loge Grad V
2017-11-02
Loge Grad III
2017-12-07 Loge Grad I
7 Junehus Mu Leif A Grytberg		
1944lag@gmail.com
036-960 45
2017-08-25 Loge Grad I		
2017-09-29 Loge Grad II		
2017-10-27 Loge Grad III
2017-12-01
Loge Grad IV
8 Manheim Mu Johan Backman		
jepbackman@gmail.com
072-311 16 14
2017-08-21 Direktoriemöte
Inför Grad I 31/5
2017-08-31 Loge Grad I
Hummerkväll
2017-09-18 Direktoriemöte
Inför Grad II 28/6
2017-09-28 Loge Grad II		
2017-11-20
Direktoriemöte
Inför Grad I 28/11
2017-11-28
Loge Grad I
9 Carolus Mu Christer Persson krister.p@telia.com
070-543 60 86
2017-08-29 Klubbafton		
2017-09-22 Loge Grad I		
2017-10-20 Loge Grad II		
2017-11-10
Loge Grad III
2017-12-01
Loge Grad IV
10 Withala Mu Anders Jardbring majanders@hotmail.se
070-543 88 59
2017-09-15 Loge Grad I		
2017-09-16 Jubileum 75-års Jubileum/Högtidsloge/Bankett
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2017-10-20
2017-11-17
2017-12-08

Loge Grad II		
Loge Grad III
Loge Grad IV

11 Löfstad Mu Stefan Paulsson		
stefan@stefanpaulson.se
69 509 43 53
2017-08-29 Direktoriemöte		
2017-09-08 Loge Grad I		
2017-10-03 Direktoriemöte		
2017-10-27 Loge Grad II		
2017-11-14
Direktoriemöte		
2017-11-24
Loge Grad IV		
			
12 Nicopia Mu Per Gunnar Annerbäck		
pgannerback@gmail.com
0155-29 22 45/070-668 74 72
2017-06-07 Klubbafton
Grillkväll
2017-08-19 Jubileum
Logen 12 Nicopia 70 år
2017-09-07 Loge Grad I
Parentation
2017-10-05 Loge Grad II		
2017-11-02
Loge Grad III		
2017-11-30
Loge Grad V
13 Torkild Mu Patrik Berg patrik.berg@telia.com 		
08-550 315 16/070-253 45 22
2017-08-09 Direktoriemöte		
Övriga uppgifter saknas		
			
14 Solheim Mu Thomas Börjeson thomas.borjeson@hotmail.com
054-21 00 94 / 070-482 00 23
2017-09-29 Loge Grad II		
2017-10-20 Loge Grad I		
2017-11-24
Loge Grad V
15 Norheim Mu Anders Svensson 0766-33 38 69
anders.svensson.vvs@gmail.com 			
2017-09-08 Loge Grad II		
2017-09-21 Bifrostseniorer		
2017-09-29 Loge Grad I
Parentation
2017-10-27 Loge Grad III		
2017-11-16
Bifrostseniorer		
2017-11-24
Loge Grad IV
2017-12-08 Loge Grad I
16 Runheim Mu Kjell Hestad kjell.hestad@kjbab.se
08-580 334 36 / 070-686 86 96
2017-08-14 Direktoriemöte		
2017-08-18 Loge Grad III		
2017-09-11
Direktoriemöte		
2017-09-19 Loge Grad IV		
2017-10-23 Direktoriemöte		
2017-10-27 Loge Grad I		
2017-11-13
Direktoriemöte		
2017-11-21
Loge Grad II
2017-12-11
Direktoriemöte
2017-12-15
Julfest
17 Grimner Mu Jan Björnholm jan.bjornholm@telia.com
0491-915 19 / 070-569 15 18
2017-09-08 Loge Grad I
Ev. Parentation
2017-10-13
Loge Grad II		
2017-10-27 Klubbafton
Aktivitet meddelas senare
2017-11-10
Loge Grad III
2017-12-08 Loge Grad IV
18 Mjölner Mu Bengt Nilsson		
bengtlenanilsson@hotmail.com 0413-106 58 / 070-881 06 57
2017-08-25 Loge Grad I		
2017-09-22 Loge Grad II		
2017-10-13
Klubbafton
Bier-Abend. Pris fastställs senare
2017-10-27 Loge Grad III		
2017-11-24
Loge Grad IV
2017-12-15
Loge Grad I
Julbord, Pris fastställs senare
19 Gangrad Mu Mikael Prenler mikael@prenler.se 		
46-243-835 19 / 46-70-524 24 60
2017-09-13 Loge Grad I		
2017-10-11
Loge Grad III		
2017-11-08
Loge Grad IV
2017-12-13
Loge Grad I
20 Vesthav Mu Stefan Sandell berith.stefan@gmail.com
031-96 04 92 / 0706-36 79 08
2017-09-15 Loge Grad I		
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2017-10-13
2017-11-10
2017-12-08

Loge Grad II		
Loge Grad III
Loge Grad I

21 Midgård Mu Peter Alvhed
013-16 23 04 / 0709-23 52 58
2017-08-30 Direktoriemöte
2017-09-01 Fest
2017-09-08 Loge Grad I
2017-09-20 Direktoriemöte
2017-09-29 Loge Grad II
2017-10-18
Direktoriemöte
2017-10-27 Loge Grad III
2017-11-15
Direktoriemöte
2017-11-24
Loge Grad IV
2017-12-01
Fest

alvhed@gmail.com
Anmälan Mästaren
Kräftskiva
Anmäl måltid till MU
Anmälan Mästaren
Anmäl måltid till MU
Anmälan Mästaren
Anmäl måltid till MU
Anmälan Mästaren
Anmäl måltid till MU
Julfest

22 Righeim Mu Jan Fransson jan.fransson@gavlenet.se
026-68 54 67 / 0705-65 14 47
2017-09-17 Loge Grad II		
2017-10-24 Loge Grad IV		
2017-11-21
Loge Grad I
23 Forsete Mu Stefan Larsson
nils.stefan.larsson@gmail.com
46-040-42 21 58 / 46-0734-29 30 9
2017-08-23 Loge Grad I		
2017-09-20 Loge Grad II		
2017-10-04 Loge Grad III		
2017-11-01
Loge Grad IV
2017-12-01
Julfest
24 Gungner Mu Christer Lindell		
christer.lindell@boras.se 033-615 02 32 / 073 642 79 97
2017-09-08 Loge Grad I
Ev. Parentation
2017-10-13
Loge Grad II		
2017-11-10
Loge Grad III
2017-12-08 Loge Grad IV
Julbord samt Lucia
25 Alvheim Mu Ted Rönn tedronn@hotmail.com		
016-13 47 68 / 070-652 89 02
2017-06-20 Speedway Smederna vs Vetlanda
2017-08-24 Direktoriemöte		
2017-08-31 Loge Grad II		
2017-09-09 Bifrostgolfen 2015
2017-09-21 Direktoriemöte		
2017-09-28 Klubbafton		
2017-10-19
Direktoriemöte		
2017-10-27 Loge Grad I OBS! Gradgivningen är en Fredag
2017-11-23
Direktoriemöte		
2017-11-30
Loge Grad V
26 Vanadis Mu Tommy Johansson tj65tj@gmail.com
69 515 56 79
2017-08-16 Klubbafton
Höstupptakt
2017-08-26 Loge Grad I		
2017-09-22 Loge Grad II		
2017-09-27 Klubbafton
Bowling
2017-10-20 Loge Grad III		
2017-11-17
Loge Grad IV
2017-12-08 Julfest
Lillejul
27 Odinsal Mu Lennart Eriksson		
lennarteriksson28@gmail.com 018-38 12 84 / 073-088 21 29
2017-08-29 Loge Grad II		
2017-09-26 Loge Grad V		
2017-10-31
Loge Grad III		
2017-11-24
Loge Grad I
Fredagsloge
28 Gondler Mu Bo Agmell bo.agmell@telia.com 		
0485-56 50 80 / 070-618 29 24
2017-09-22 Loge Grad I		
2017-10-27 Loge Grad II		
2017-11-24
Loge Grad III
2017-12-15
Loge Grad IV
29 Rosheim Mu Thomas Niklasson		
thomasn.roslagsbro@telia.com 0176-23 71 48 / 072-732 17 20
2017-07-01 Loge Grad IV		
2017-08-25 Klubbafton		
2017-09-06 Loge Grad II		
2017-09-20 Klubbafton		
2017-10-06 Loge Grad I		
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2017-10-24
2017-11-04
2017-11-09
2017-11-24
2017-12-10
2017-12-15

Loge Grad III		
Klubbafton Kapellet Norrtälje kyrkogård
Klubbafton		
Loge Grad I
Klubbafton
Loge Grad IV

30 Torgrim Mu uppgift Saknas		
2017-08-19 Utflykt		
2017-08-28 Direktoriemöte		
2017-09-11
Loge Grad I		
2017-10-09 Loge Grad II		
2017-11-13
Loge Grad III		
2017-11-20
Direktoriemöte
2017-12-09 Fest
31 Rimfaxe Mu Åke Hylander mu@31rimfaxe.se
042-21 03 06
2017-09-15 Loge Grad I		
2017-10-13
Loge Grad III		
2017-11-10
Loge Grad II
2017-12-08 Loge utan reception
32 Runrike Mu Alf R Karlsson		
alf.xx.karlsson@ericsson.com 		
08-768 39 88
2017-06-13 Loge Grad II		
2017-09-12 Loge Grad I		
2017-09-26 Direktoriemöte		
2017-10-10
Loge Grad II		
Oktoberfest
2017-10-18
Klubbafton		
2017-11-14
Loge Grad I		
Gåsmiddag
2017-11-28
Direktoriemöte
2017-12-12
Loge Grad III
33 Danheim Mu Lars Ståhlberg		
lars_stahlberg@bredband.net 044-31 02 27 / 0708-15 66 34
2017-07-01 Loge Grad I		
Sommarloge
2017-08-19 Klubbafton		 Anm. Portalen/wiggarum@gmail.com
2017-09-04 Direktoriemöte		
Anm. Portalen/mu33@danheim.se
2017-09-15 Loge Grad I		
2017-10-15
Direktoriemöte		
Anm. Portalen/mu33@danheim.se
2017-10-27 Loge Grad III		
2017-11-11
Direktoriemöte		
Anm. Portalen/mu33@danheim.se
2017-11-18
Loge Grad I		
			
34 Linneus Mu Kennert Johansson kennert.j@telia.com		
2017-08-24 Direktoriemöte		
Samtliga bröder välkomna
2017-09-28 Loge Grad I		
2017-10-26 Loge Grad II		
2017-11-23
Loge Grad III
2017-12-02 Julfest
STORLOGER
Heimdal
Mu Johan Backman		
jepbackman@gmail.com 072-311 16 14 072-311 16 15
2017-10-20 Loge Grad VIII		
2017-11-20
Direktoriemöte		 Konferens
2017-11-23
Loge Grad IX
Gotheim
46470-74 00
2017-10-28
2017-11-25

Mu Åke Berntsson ake@berntsson.eu 		
18/467 025 800 26
Loge Grad VIII		
Gradgivning startar kl 14.02
Loge Grad IX		
Gradgivning startar kl 14.02

Tirfing
Mu Lars Lindberg lars@aleby.nu
070-517 22 25 / 070-517 22 24
2017-09-16 Loge Grad VIII		
Lördagsgradgivning
2017-11-17
Loge Grad IX
Ladulås
Mu Börje I Berzén bersan60@telia.com
0155-21 54 43 / 070-522 85 13
2017-09-02 Mästaremöte		
M, UTV, S, IL
2017-10-21
Loge Grad VIII		
2017-10-21
Direktoriemöte		
2017-11-25
Loge Grad IX		
2017-11-25
Direktoriemöte		
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Personalia

Jubilerande Bröder
Juni

Juli

Dat År Loge

Namn

1
1
4
5
5
5
6
7
8
10
11
11
11
12
13
16
16
16
17
17
17
18
18
20
21
22
22
24
25
26
30
30

Lars Pettersson
Gunnar Åkerlund
Mikael Karlsson
Erik Netz
Leif Johansson
Hans Svanström
Ingemar Giös
Yngve Bellhammar
Christer Östermann
Krister Rydholm
Magnus Dahlgren
Bengt Eriksson
Jon Asp
Germund Olinder
Roger Hoffsten
Stig Dalmyr
Tomas Lindecrantz
Ronny Andersson
Per-Börje Sundell
Juhani Hakkarainen
Dan Öfring
Attila Posa
Kjell Kling
Börje Gustavsson
Stig Lund
Stig Skoglund
Per Hultman
Weine Berntsson
Claes Engberg
Jan-Åke Karlsson
Göran Dalestedt
Mikael Ollikainen

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

Alvheim
Righeim
Rosheim
Aroshus
Grimner
Manheim
Righeim
Junehus
Åsagård
Löfstad
Löfstad
Valhall
Withala
S:t Örjan
Norheim
Gungner
Nicopia
Norheim
Gungner
Torkild
Valhall
Grimner
Torkild
Löfstad
Alvheim
Carolus
Löfstad
Löfstad
Grimner
Grimner
Gagnrad
Valhall

Augusti

Dat År Loge

Namn

2
3
3
3
3
8
9
9
9
9
9
11
12
12
12
12
17
18
20
20
24
25
26
28
29
31

Boris Olsson
Sören Leü
Lars Nilsson
Bengt Hellström
Leif Holmström
Gustaf Hellström
Lennart Ankelhed
Bo Petersson
Mats Fredland
Bo E Pettersson
Roberth Abrahamsson
Tommy Eriksson
Ture Holgersson
Sven-Åke Fors
Stellan Linder
Lars Lundgren
Sören Andersson
Lars Nyström
Per Gunnar Annerbäck
Hansåke Hellkvist
Johan Backman
Anders Mathsson
Lorenz S Enmark
Kenth Nilsson
Christer Rosén
Bengt Lindholtz

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

Grimner
Eyrabro-H
Grimner
Valhall
Valhall
Nicopia
Löfstad
Midgård
Rimfaxe
Runheim
Withala
Gondler
Gondler
Mjölner
Mjölner
Valhall
Manheim
Solheim
Nicopia
Nicopia
Manheim
Gagnrad
Forsete
Grimner
Gondler
Valhall

Dat År Loge

Namn

2
2
6
6
7
8
9
14
14
17
19
20
20
21
21
23
24
25
26
26
27
28
29
31

Karl Sandstedt
Åke Lindberg
Leif Johansson
Lars-Olof Wigh
Peder Magnusson
Anders J. Andersson
Agne Ottosson
Leif Isén
Christer Torgé
Torbjörn Olsson
Dieter Stegelbäck
Allan B Ädel
Kjell Persson
Michael Skog
Hans Randmark
Robert Johansson
Iron Henriksson
Ingmar Forsman
Charlie Malmberg
Caj Granlund
Åke Hylander
Christer Bjellert
Stefan Jangenfalk
Stefan Bohm

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

Gungner
Junehus
Mjölner
Withala
Grimner
Åsagård
Junehus
Odinsal
Runheim
Carolus
Rosheim
Righeim
Runrike
Linneus
Runrike
Grimner
Withala
Runheim
Junehus
Norheim
Rimfaxe
S:t Örjan
Odinsal
Norheim

Dat

Namn

Loge

Grad

5 februari
8 februari
19 februari
20 mars
21 mars
29 mars
4 april
4 maj
6 maj

Per-Erik Berggren
Ingemar Marklund
Sakari Ikonen
Håkan Eriksson
Ture Andersson
Sven-Olof Andersson
Sixten Hamberg
Kenneth Vejdebring
Sven I Knutsson

Grimner
Valhall
Alvheim
Aroshus
Löfstad
Norheim
Aroshus
Vesthav
Runheim

IX
II
IX
IX
IX
IX
IX
V
IX
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Dat

Namn

Loge

Dat

Namn

Loge

2017-01-27
2017-01-27
2017-02-07
2017-02-07
2017-02-10
2017-02-10
2017-02-10
2017-02-10
2017-02-10
2017-02-10
2017-02-10
2017-02-10
2017-02-10
2017-02-10
2017-02-14
2017-02-15
2017-02-16
2017-02-16
2017-02-16
2017-02-17
2017-02-17
2017-02-17

Jonathan Meibrandt
Thomas Tengvall
Mikael Lindeborg
Rickard Stafhammar
Peter Mjösberg
Simon Roth
Jörgen Adriansson
Anders Dahlin
Fredrik Johansson
Bengt Mattsson
Christian Mjörnerud
Magnus Dahlgren
Conny Major
Anders Forslund
Anders Mau
Håkan Andershed
Magnus Lindgren
Stefan Nordmark
Peter Westman
Tobias Jarlemark
Fredrik Wågemo
Rune Johansson

Junehus
Junehus
S:t Örjan
S:t Örjan
Grimner
Grimner
Gungner
Gungner
Gungner
Gungner
Gungner
Löfstad
Löfstad
Rosheim
Runrike
Eyrabro-H
Nicopia
Nicopia
Nicopia
Carolus
Carolus
Danheim

2017-02-17
2017-02-17
2017-02-17
2017-02-17
2017-02-17
2017-02-17
2017-02-17
2017-02-17
2017-02-17
2017-02-17
2017-02-17
2017-02-17
2017-02-17
2017-02-17
2017-02-17
2017-02-17
2017-02-17
2017-02-17
2017-02-21
2017-02-22
2017-02-22
2017-02-22

Stefan J Johansson
Carsten Jörgensen
Peter Sandgren
Per-Anders Ahlgren
Jörgen Engdahl
Hans Gunnarsson
Rolf Linde
Anders Lundberg
Bengt Kvist
Martin Lindholm
Mats Oldhammer
Martin Sollerhed
Morgan Sjöberg
Bengt Onemark
Stefan Ekberg
Joakim Andersson
Stefan Garsten
Ingvar Svensson
Olle Dahlén
Aron Gustafsson
Conny Magnusson
Johannes Sporre

Danheim
Danheim
Danheim
Gondler
Gondler
Gondler
Gondler
Gondler
Mjölner
Mjölner
Mjölner
Mjölner
Norheim
Rimfaxe
Runheim
Vanadis
Vanadis
Vanadis
Manheim
Forsete
Forsete
Forsete

Loge

Dat

Namn

Loge

2016-03-18
2016-05-12
2016-05-12
2016-11-08
2017-02-21
2017-02-22
2017-02-22
2017-03-08
2017-03-08
2017-03-08
2017-03-08
2017-03-08
2017-03-08
2017-03-10
2017-03-10
2017-03-10
2017-03-10
2017-03-10
2017-03-10

Roberth Oskarsson
Pierre Magnusson
Kalevi Siik
Jacob Nienhuysen
Nicklas Jonsson
Tommy Gullberg
Tommy Jacobsson
Per-Åke Granlund
Jan Glemdal
Kenneth Nyström
Joachim Rogalski
Jan-Erik Rönnholm
Karl Sjösten
Håkan Engholm
Stefan Hällblad
Johan Oskarsson
Mats Ytterborg
Henrik Sämfors
Christer Samuelsson

Gondler
S:t Örjan
S:t Örjan
Runrike
Righeim
Aroshus
Aroshus
Gagnrad
Torkild
Torkild
Torkild
Torkild
Torkild
Grimner
Grimner
Grimner
Grimner
Gungner
Gungner

2017-03-10
2017-03-10
2017-03-11
2017-03-16
2017-03-16
2017-03-16
2017-03-17
2017-03-17
2017-03-17
2017-03-17
2017-03-17
2017-03-17
2017-03-24
2017-03-24
2017-03-24
2017-03-24
2017-03-24
2017-03-24
2017-03-24

Magnus Widar
Joakim Sandahl
Maths Johansson
Sune Lindh
Emil Höglund
Johan Lööf
Fredrik Arvidsson
Jesper Bexell
Björn Ekendahl
Tobias Emeskoog
Emil Ljunggren
Mikael Porss
Cristian Bohman
Håkan Bennhagen
Tommy Brink
Björn Esbjörnsson
Thomas Johansson
Lennart Nielsen
Leif Nilsson

Gungner
Junehus
Löfstad
Nicopia
S:t Örjan
S:t Örjan
Withala
Withala
Withala
Withala
Withala
Withala
Linneus
Mjölner
Mjölner
Mjölner
Mjölner
Mjölner
Mjölner

Forts. på sid x
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Namn

Loge

2016-05-20
2016-11-17
2016-11-17
2016-11-17
2016-11-17
2017-03-14
2017-03-14
2017-03-14
2017-03-22
2017-03-24
2017-03-30
2017-03-30
2017-03-30

Håkan Henning
Jörgen Ängehult
Murche Eklöf
Fredrik Jürss
Georgios Tselekidis
Olle Claesson
Johan Kenneberg
Kenn Lundgren
Hans-Erik Svensson
Anton Hedlund
Göran Adolfsson
Ove Gustafsson
Roger Sahlin

Carolus
S:t Örjan
S:t Örjan
S:t Örjan
S:t Örjan
Runrike
Runrike
Runrike
Aroshus
Solheim
Valhall
Valhall
Valhall

Namn
Loge
Pertti Viljanen
Alvheim
Benny Thunell
Linneus
Jack Mörner
Solheim
Patrik Nyström
Solheim
Robert Svensson
Solheim
Roberth Abrahamsson Withala
Dick Eriksson
Odinsal
David Moritz
Odinsal
Ingvar Jönsson
Mjölner
Mikael Kainulainen Carolus
Daniel Wester
Carolus
Gustav Johannesson Linneus
Karlgustav Johansson Gondler
Göthe Juntti
Torgrim
Boris Sandström
Torgrim
Lars-Åke Karlsson Rosheim
Anders Hallgren
Withala
Jimmy Wiktorsson
Withala
Oskar Bentfors
Midgård
Anders Carlsson
Midgård
Roger Samuelsson
Midgård
Matthias Thoren
Midgård

Grad II – Vänskapens Grad

Namn

Dat

Dat
2017-02-23
2017-02-24
2017-02-24
2017-02-24
2017-02-24
2017-02-24
2017-02-28
2017-02-28
2017-03-03
2017-03-24
2017-03-24
2017-03-30
2017-03-31
2017-04-10
2017-04-10
2017-04-21
2017-04-21
2017-04-21
2017-04-28
2017-04-28
2017-04-28
2017-04-28

Grad II

Dat

B efordrade Bröder

Ordens Minnesfond
När Du eller logen vill hedra en bortgången broder
Sätt in bidrag på Bankgiro 625-0419
Text skickas till or@bifrostorden.se Märkes ”Minnesfonden”

Grad I – Frihetens Grad

B efordrade Bröder

Brustna länkar
		

Nya Bifrostbröder

Dat
2017-03-24
2017-03-24
2017-03-24
2017-03-24
2017-03-24
2017-03-24
2017-03-24
2017-03-24
2017-03-28
2017-03-28
2017-03-28
2017-03-28
2017-03-28
2017-04-21
2017-04-27
2017-04-28
2017-04-28
2017-04-28
2017-05-08

Namn

Loge

Leif Göran Nilsson
Tonny Strand
Sebastian Svaneborn
Simon Frid
Christian Fisch
Douglas Flink
Urban Hesselberg
Jonas Ohlsson
Pasi Hyyrynen
Johan Jägerström
Olof Bouvin
Göran Hedefalk
Stefan Karlsson
Lennart Vieweg
Gunnar Winnerhed
Olof Johansson
Håkan Nihlwing
Alf Gerdin
Lennart Brolin

Mjölner
Mjölner
Mjölner
Norheim
Vanadis
Vanadis
Vanadis
Vanadis
Manheim
Manheim
Odinsal
Odinsal
Odinsal
Solheim
Linneus
Gondler
Gondler
Runheim
Torgrim

Grad III

Grad III – Kunskapens Grad

Dat
2017-03-30
2017-04-07
2017-04-07
2017-04-07
2017-04-12
2017-04-12
2017-04-12
2017-04-20
2017-04-20
2017-04-20
2017-04-20
2017-04-21
2017-04-21
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Namn

Loge

Bengt Tegbrink
Marcus Petersson
Jonas Ström
Erik Svensson
Mattias Buhr
Håkan Karlsson
Håkan Strand
Per-Erik Jansson
Örjan Johansson
Juha Pellikka
Fredrick Rotemark
Roger Brändmark
Ulf Fredman

Valhall
Danheim
Grimner
Grimner
Torkild
Torkild
Torkild
Nicopia
Nicopia
Nicopia
Nicopia
Gungner
Vesthav

Dat
2017-04-21
2017-04-27
2017-04-28
2017-04-28
2017-04-28
2017-04-28
2017-04-28
2017-04-28
2017-04-28
2017-05-02
2017-05-02
2017-05-02

Namn
Christopher Isgaard
Anders Lindblad
Glenn Danielsson
Rolf Johansson
Robert Olsson
Klaus Petersen
Paul Pinato
Jonas Sandh
Lars Svensson
Torsten Gyllensvärd
Johan Wegelius
Owe Läth

Loge
Vesthav
Alvheim
Mjölner
Mjölner
Mjölner
Mjölner
Mjölner
Mjölner
Mjölner
Manheim
Manheim
Valhall
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B efordrade Bröder
Dat

Namn

2017-01-24
2016-12-02
2017-01-24
2017-03-23

Christer Nordström Valhall
Ingemar Limnell
Carolus
Stig-Göran Björkman Runheim
Håkan Sundmark
S:t Örjan

Loge

B efordrade Bröder
Dat

Namn

2016-03-18 Benny Högling
2017-03-21 Frank Wåhlgren
2017-03-21 Sebastian Zander

Grad IV

Grad IV – Hoppets Grad

Dat

Namn

Loge

Dat

2017-03-23
2017-05-04
2017-05-04
2017-05-04

Rolf Lindh
John Ferry
Henry Hast
Daniel Källklint

Valhall
Nicopia
Nicopia
Nicopia

2017-05-04 Mikael Karlsson
2017-05-04 Mikael Pettersson

Dat

2017-03-21 Mikael Bergqvist
2017-04-12 Mattias Hemgren
2017-04-12 PerOlof Lingwall

Namn

Dat
2017-04-07
2017-04-07
2017-04-07
2017-04-07
2017-04-07

Namn

Loge

Ingvar Jansson
Stig-Åke Pettersson
Lars Ekstedt
Roland Johansson
Claes Örsing

Rosheim
Rosheim
Runheim
Runheim
S:t Örjan

Grad VII

Grad VII Sanningens Grad

Dat

Dat

Runheim
Gagnrad
Gagnrad

2017-04-12 Johan Mathsson
2017-04-28 Reine Svahn
2017-04-28 Thomas Johansson

Gagnrad
Junehus
Rimfaxe

Dat

Loge

Namn

Loge

Namn

2017-04-07
2017-04-08
2017-04-08
2017-04-08
2017-04-08

Namn

Loge

2017-05-05 Anders Randelius

Aroshus

Christer Öberg
Åke Assarsson
Adolf Wogatai
Hans-Peter Kjellgren
Michael Nilsson

Valhall
Gondler
Gondler
Grimner
Grimner

Dat

Namn

2017-04-08 Peter Wretlund
2017-04-08 Claes Almén
2017-04-08 Bernt Seger

Loge
Grimner
Midgård
Nicopia

Grad X Den Styrande Viljans Grad

70704 Bifrost Folder:Dokument1

Dat

Loge

Grad X

B efordrade bröder

Loge

Dat

13-10-15

15.04

Sida 1

Namn

Loge

2017-05-05 Björn Torstenius

Åsagård

Dat

Namn

2017-05-05 Tomas Östman

Loge
Norheim

Grad VI

Grad VI Kärlekens Grad

Dat

Namn

Loge

Dat

Namn

2015-02-06
2017-02-10
2017-02-10
2017-02-10
2017-02-10
2017-02-10
2017-02-10
2017-02-10
2017-02-10
2017-02-10
2017-02-10
2017-02-10
2017-02-10
2017-02-10
2017-02-10
2017-02-10
2017-02-24
2017-02-24
2017-02-24
2017-02-24
2017-02-24
2017-02-24
2017-02-24
2017-02-24
2017-02-24
2017-02-24

Kurt Skoglund
Bo Jonsson
Tord Andersson
Jan-Peter Bäckström
Christer Ericsson
Ulf Johansson
Christer Persson
Hans Wester
Lars Bylund
Anders Karls
Sven-Erik Lönnberg
Sven Olsson
Jan Gustafsson
Kenth Sundqvist
Magnus Green
Martin Lestander
Kent Andersson
Tommy Backlund
Gilberto Gallaccio
Kjell Hedman
Ceved Karlsson
Bo Å Öberg
Bo Olofsson
Bo Persson
Åke Samuelsson
Göran Springer

Solheim
Alvheim
Carolus
Carolus
Carolus
Carolus
Carolus
Carolus
Gagnrad
Gagnrad
Gagnrad
Gagnrad
Nicopia
Nicopia
Odinsal
Torgrim
Åsagård
Åsagård
Åsagård
Åsagård
Åsagård
Åsagård
Åsagård
Åsagård
Åsagård
Åsagård

2017-02-24
2017-02-24
2017-02-24
2017-02-24
2017-02-24
2017-02-24
2017-02-24
2017-02-24
2017-02-24
2017-02-24
2017-02-24
2017-02-24
2017-02-24
2017-02-24
2017-02-24
2017-02-25
2017-02-25
2017-02-25
2017-02-25
2017-02-25
2017-02-25
2017-02-25
2017-02-25
2017-02-25
2017-02-25
2017-02-25

Carl-Henrik Svensson Åsagård
Mark-Olof Wolmestad Åsagård
Lars Jansson
Manheim
Jan Larsson
Manheim
Kenneth Holgersson Rosheim
Dieter Stegelbäck
Rosheim
Tommy Jerräng
Runheim
Sven Göthe
S:t Örjan
Stefan B Carlquist
Torkild
Peter Hyll
Torkild
Fredrik Ideborg
Torkild
Rolf Palm
Torkild
Lars Stensborg
Torkild
Hans-Owe Hidlund Valhall
Peter Kimander
Valhall
Mats Ahrling
Forsete
Göran Heckler
Forsete
Jörgen Hermansson Forsete
Mats Petersson
Forsete
Christer Truedsson Forsete
Lennart Ericson
Gondler
Jonas B Hagström
Gondler
Jonny Hasselström Gondler
Hans Andersson
Grimner
Jan Björnholm
Grimner
Thomas Gustafsson Grimner

Loge

Namn

2017-02-25
2017-02-25
2017-02-25
2017-02-25
2017-02-25
2017-02-25
2017-02-25
2017-02-25
2017-02-25
2017-02-25
2017-02-25
2017-02-25
2017-02-25
2017-02-25
2017-02-25
2017-02-25
2017-02-25
2017-02-25
2017-02-25
2017-02-25
2017-02-25
2017-02-25
2017-02-25
2017-02-25

Göran Karlsson
Ken Stenman
Per Anders Wikström
Karl-Erik Dahlström
Peter Gudbrand
Kjell Borg
Per A Hultman
Niklas Karlsson
Jan Pettersson
Peter Alvhed
Christer Schmiedt
Jan Gustavsson
Benny Wiklund
Patrik Fernlund
Vlado Spasovski
Mikael Eriksson
Peter Jonsson
Sören Matsson
Anders Söderström
Michael Steiner
Thomas Svensson
Torgny Hultqvist
Magnus Löfdahl
Ingvar Johansson

Grimner
Grimner
Gungner
Junehus
Junehus
Löfstad
Löfstad
Löfstad
Löfstad
Midgård
Midgård
Mjölner
Mjölner
Nicopia
Nicopia
Norheim
Norheim
Norheim
Norheim
Norheim
Norheim
Rimfaxe
Vanadis
Withala

Grad VII

Grad VII Sanningens Grad

Dat

Namn

Loge

Dat

2017-03-11
2017-03-11
2017-03-11
2017-03-11
2017-03-11
2017-03-11
2017-03-11
2017-03-11
2017-03-11
2017-03-11
2017-03-11
2017-03-11
2017-03-11

Stefan Blomstrand
Conny Karlsson
Dan Lundhem
Ove Werngren
Thomas Andersson
Björn Bylund
Lennart Eriksson
Fredrik Garborg
Björn Håkansson
Stefan Jangenfalk
Johan Johansson
Jörgen Löfkvist
Håkan Marklund

Alvheim
Alvheim
Aroshus
Aroshus
Odinsal
Odinsal
Odinsal
Odinsal
Odinsal
Odinsal
Odinsal
Odinsal
Odinsal

2017-03-11
2017-03-11
2017-03-11
2017-03-11
2017-03-11
2017-03-11
2017-03-11
2017-03-11
2017-03-18
2017-03-18
2017-03-18
2017-03-18
2017-03-18
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Loge
Nicopia
Nicopia

Grad V Trohetens Grad

Odinsal
Manheim
Manheim

B efordrade bröder

Namn

Grad V

Loge

B efordrade bröder

B efordrade bröder

Namn
Johan Moilanen
Pat O Bodin
Erik Skarin
Christer Björklund
Bertil Börjeson
Bengt Håkansson
Ove Engman
Bruno Hamberg
Thomas Holm
Fredrik Douhane
Ingemar Gustafsson
Nils-Erik Karlsson
Joakim Lindberg

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:

Loge

Dat

Odinsal
Righeim
Righeim
Solheim
Solheim
Solheim
Torgrim
Torgrim
Forsete
Gungner
Gungner
Gungner
Gungner

2017-03-18
2017-03-18
2017-03-18
2017-03-18
2017-03-18
2017-03-18
2017-03-18
2017-04-07
2017-04-07
2017-04-07
2017-04-07
2017-04-07
2017-04-07

Namn
Magnus Fridälv
Nils-Ivan Nilsson
Sten Svensson
Mikael Ulvesjö
Morgan Carlsson
Dan Nord
Mikael Sturk
Assar Rahmani
Sören Andersson
Filip Berglund
Ronny Johansson
Styrbjörn Gille
Ingemar Granholm

Loge
Mjölner
Mjölner
Mjölner
Vanadis
Vesthav
Vesthav
Vesthav
Åsagård
Manheim
Manheim
Manheim
Rosheim
Rosheim
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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

BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 2 maj/juni 2017

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

Fyren Eggegrund

