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Logen 28 Gondler och damlogen
Ganndul hälsar alla välkomna till
Bifrostordens Riksting i Kalmar2020

OSM har ordet 2020/1

OSM:

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

Vi kan
inte vara så hemliga så att de som faktiskt vill vara
Bifrostorden behöver ditt inre
arbete
oss, eller inte finner information om oss.

Bifrostordens Direktorium
OSSM:

OL:

Limhamnsvägen 18 A
217 59 Malmö
Mobil: 070-544 72 52

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

Ordens Ställföreträdande
Styrande Mästare
Thommy Brännström

#Ordens Styrande Mästare

osm@bifrostorden.se

OI:

Ordens Marskalk
Hans Wallberg

OM:

OK:

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

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

oi@bifrostorden.se

om@bifrostorden.se

ok@bifrostorden.se

OC:

OH:

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

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

Bergsgatan 1B
593 31 Västervik
Mobil: 070-090 36 35
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Ordens Härold
Tomas Östman

Ordens Curator
Anders Randelius

oh@bifrostorden.se

oc@bifrostorden.se

Bifrostorden

100 år!

BIFROSTORDENS KANSLI

MATS HYLTÉN
2025 smäller det! Bifrostorden fyller 100 år
Redaktör
och det ska vi fira
med en oförglömlig

Gotlandsgatan 44
116 65 Stockholm
Tel: 08-640 21 23
Öppet: Måndagar 9.00-13.00

Cedergatan 7 B
215 67 Malmö
Mobil: 070-931 53 14
Vårt exklusiva sponsorpaket innehåller:
E-post:
mats.hylten@gmail.com
• 2 VIP-biljetter
till banketten
jubileumskväll på Stadshuset i Stockholm.

Nu söker vi 10 huvudsponsorer som vill sätta
sitt namn på brödrakartan och bidra till att
sätta guldkant på vårt 100 årsjubileum.

kansliet@bifrostorden.se
www.bifrostorden.se
Bankgiro: 625-0419

• Hotellrum – 1 natt för 2 personer i
dubbelrum
• Helsida – samlingsannons med samtliga
sponsorer i varje nummer av Bifrostordens
tidning (4 nr/år) fram till år 2025
• Pluggannons för varje sponsorföretag i
minst en tidning/år fram till år 2025
• Exponering på hemsidan
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Ordens Intendent
Allan Jensen

Ordens Räntmästare
Fredric Björk

Medlemstidning

ossm@bifrostorden.se

Ordens Lagman
Bo Löfgren
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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.

ANSVARIG UTGIVARE
Bifrostorden, Sverige
Patrick G Lundeberg
Upplaga: 3.100 ex
Utkommer med 4 nummer/år

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

BIFROSTS REDAKTION
redaktionen@bifrostorden.se

Rapp Tryckproduktion AB
Löpargatan 6, 573 37 Tranås
Tel: 070-538 55 63
Kostnad: 10 000 kr/år fram till 2025 vid
tecknande under 2019. Samtliga intäkter
E-post:
hakan@rapptryck.se
går oavkortat till vårt jubileum.
För mer information kontakta kansliet eller
ordens intendent.
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100 år!
2025 smäller det! Bifrostorden fyller 100 år
och det ska vi fira med en oförglömlig
jubileumskväll på Stadshuset i Stockholm.
Nu söker vi 10 huvudsponsorer som vill sätta
sitt namn på brödrakartan
och bidra
till att
025
SJUBILEUM 1925–2
100-ÅR
sätta
guldkant på vårt 100 årsjubileum.
Vårt exklusiva sponsorpaket innehåller:
• 2 VIP-biljetter till banketten
• Hotellrum – 1 natt för 2 personer i
dubbelrum
• Helsida – samlingsannons med samtliga
sponsorer i varje nummer av Bifrostordens
tidning (4 nr/år) fram till år 2025
• Pluggannons för varje sponsorföretag i
minst en tidning/år fram till år 2025
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Det finns inget som heter bevara eller hitta tillbaka till det
vi en gång hade i Bifrostorden. Allt handlar om utveckling och förändring. Vi kan mena att vi sökte oss till
sällskapet för att just slippa den fartblinda utvecklingstakt
som vi ser utanför vårt logearbete. Men det är skillnad på
att romantisera en tid som varit och försöka sträva ditåt
mot att romantisera en tid som varit för att sedan säga;
vad av det vi hade förut vill vi behålla? Vad av det vi
hade förut har vi faktiskt kvar även idag? Vad av det som
var förut vill vi inte ha med nu? Och när dessa frågor är
besvarade ska vi dra detta igenom vårt realistiska verklighetsfilter. För vad är tillämpligt i dessa dagar? Finns
det svårigheter eller är det faktiskt så att vi på ett enklare
sätt kan åstadkomma ett resultat just på grund av att vår
värld har blivit mer digitaliserad och kommunikation kan
gå blixtsnabbt? De som så att säga inte är på ordenslivets
sida skrockar att vi kommer självdö eftersom vi så hårt
klamrar oss fast vid det gamla och traditionella. Vad tänker du? Har de rätt eller har de alldeles fel i sitt antagande? Jag vill mena det senare. Det är kanske så att vi aldrig
haft ett bättre läge att stadfästa vår position bland Sveriges
ordenssällskap. Jag vill påstå att de yttre faktorerna är i
princip desamma. Trots att man sedan Orden bildades
elektrifierat, minskat antalet världsdelar, digitaliserat, krigat, skickat män till månen och så vidare har Bifrostorden
stått starkt genom alla händelser. Och nu händer just det
som händer runt omkring oss. Vi måste acceptera att vi
inte kan styra det som händer i vårt samhälle och världen.
Men Bifrostorden har lärt oss att vi alltid kan förändra
oss själva. Jag kan förändra och utveckla mitt sätt att
tänka och skapa bättre individuella förutsättningar till
att bli en bättre version av mig själv. Att kunna acceptera, se verkligheten för vad den är, söka sanningen, vara
empatisk, vara ärlig, att lyssna på andra, att lyfta andra,
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att vara medskapande tillsammans med logens bröder och
kanske
viktigaste
att vara optimistisk
och
glädje.
Vi kandetinte
vara så -hemliga
att vi inte på
ettvisa
sansat
sätt kan
Med
föresats
villenjag
att vi alla bröder
ochintresserad
systrar i man
det denna
innebär
att vara
Bifrostbroder
för en
Bifrostorden går in i framtiden, därför att jag ser det som
Så det som krävs nu är en bra dialog om hur detta ska gå ti
den enda möjliga vägen. Vårt inre arbete är den urkraft
som
sammantaget
detfår
Bifrostorden
fak- bli
Frågor
som; vadtillsammans
får vi säga?skapar
och vad
vi visa? måste
tiskt är. Om det i sin tur kommer leda till att vi kan utveckkommer
stor delordenssällskap
av Mästaremötet
laDärför
Bifrostorden
till vi
att ägna
bli ettenväxande
igeni Söde
kommer visa sig. Slutligen är mitt budskap - Börja med
Sedan ska Mästarna ta hem frågan till era Loger för att dis
dig
själv!
fram
era positioner så som en oerhört viktig och stark spela
våra framtida bröders fritid i anspråk.
Därför att allt du gör – och inte gör
- spelar
Bifrostorden!
Vi skaroll
ha för
en så
pass intressant gemenskap att erbjuda att d

Så tänk till om inte du kan bidra till idéer som skulle kunna
publicitet på något sätt.

Ta gärna kontakt med en Mästare i grundloge eller storloge
Och har du professionell erfarenhet av ämnet så ta nu och
Vi behöver just dig – just nu!
Och handen på hjärtat mina bröder, vi måste försöka.

Vi tappar medlemmar varje år och just denna del av vår Or

Så låt oss visa grundarna till detta Ordenssällskap vår erkä
denna trend och återigen göra Bifrostorden till ett växande

Med dessa ord överlämnar jag åter ordet till dig broder Mä
bordsritus.

Patrick G Lundeberg
Ordens Styrande Mästare

Patrick G Lundeberg

Vänta inte till sista manusdagen med att skicka in referat!
Respektera manusstoppet!
Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och stryka i
insänt material.
Sänd Er text via e-mail: redaktionen@bifrostorden.se
Bifoga texten som en Word-fil.
Skriv inte direkt i mailprogrammet!
Skriv logens nummer och namn i ämnesrutan.
Bilder bifogas,”råa” som JPG-filer.

Bifrost nr 2

Manusstopp senast 17 maj 2020
I brevlådan under vecka 24
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Ordens Räntmästare har ordet

Rapport från Ordensdirektoriet i korthet

Det nya decenniets första möte för Ordensdirektoriet (OD) genomfördes i Stockholm den 24 januari. Den här gången hölls
mötet i Sällskapets gamla anrika lokaler vid Arsenalgatan på
Blasieholmen. Huset som inrymmer Sällskapets lokaler byggdes för detta ändamål år 1870 och har sedan 1877 varit i Sällskapets ägo. Det är intressant för OD att få se hur andra verksamheter av likartad karaktär fungerar.

Själva OD-mötet avhandlade ett stort antal frågor. Förberedelser inför Rikstinget och Mästaremötet ska hanteras. Utnämningar av nya innehavare till OFT och nya bröder att recipiera
till Grad X diskuterades. Ritus- och rekvisitafrågor är ständigt
förekommande ämnen för OD att behandla. Den kommande
installationsturnén, som OD-ledamöterna ska genomföra, avstämdes. Ordens möjligheter att bidraga med stipendier och
gåvor ventilerades. Bl.a. beslutades att vårt samarbete med föreningen Burn Camp genom Karolinska Sjukhuset ska fortsätta
och att vi även i år ska ge ett betydande belopp till stöd för föreningens verksamhet. Vi har fått flera tack från brännskadade
personer, som uttryckt sin tillfredsställelse över att vi genom
vårt bidrag har givit dessa möjligheten att kunna tala om just
sina specifika problemställningar, med andra brännskadedrabbade med liknande erfarenheter.
Kvällen innan OD-mötet gavs det också möjlighet för OD att
besöka Stallmästaregården som ligger intill Hagaparken nära
Norrtull i Stockholm. Det var där Bifrostorden instiftades och
där den första logesammankomsten ägde rum för snart 95 år
sedan. Stallmästaregården byggdes i sin första version 1638.

Drottning Kristina, som ofta red och jagade i området, blev betagen av skönheten på huset och dess omgivningar och firade
midsommar där år 1645. Snart var ryktet om Stallmästaregårdens förträfflighet ute och den smarte ägaren av huset öppnade
samma år därför ett värdshus där. På den vägen är det ännu i
våra dagar.

Som vanligt i början av året sker det också en Mästareutbildning på Bifrostordens kansli i Stockholm. De nya Mästare som
ska tillträda under installationerna i februari fick av OSM, OL
och OK en första inblick i vad det innebär att vara Logemästare. Denna utbildning, som pågått sedan 2012, har blivit ett
uppskattat och värdefullt inslag i vår verksamhet.
Under januari har inbjudan till årets Riksting i Kalmar den 8
– 10 maj blivit färdig. Den är upplagd på vår publika hemsida
www.bifrostorden.se och dessutom inlagd i Portalen som ett
evenemang, i vilket det går att anmäla sig. Inbjudan finns också
bilagd i mittuppslaget av denna tidning, så nu finns alla möjligheter för våra bröder och systrar att anmäla sig till Rikstinget.
Vi hoppas på ett stort deltagande!
Ungefär samtidigt har inbjudan/kallelsen till årets Mästaremöte skickats ut till alla logemästare, som är speciellt inbjudna till
detta arrangemang. Mästaremötet kommer att vara i Västervik
6 – 8 mars med Logen 15 Norheim som värd. Detta möte är
viktigt för vår Orden. Det är där mycket av samordningen av
verksamheten gås igenom.
Nästa OD-möte blir i Västervik fredagen den 6 mars. Dagen
innan Mästaremötet.

Mästareutbildning lördagen den 25 januari 2020

Rimfaxe, Peter Witt-32 Runrike. Vi hade också glädjen att få
lära känna två presumtiva Mästare som installeras kommande år.
Dessa bröder heter Johan Lööf-1 S:t Örjan och Johan Wegelius-8
Manheim.
Vi startade att samtliga närvarande fick göra en presentation. Det
var härligt att vilka kunskaper och erfarenheter som bröderna
runt bordet besitter.
OSM Patrick inledde med: Vad är en ledare i Bifrostorden! Samtliga var aktiva och diskussionerna blev intressanta och berikande. OL Bo Löfgren gick igenom sitt ansvarsområde med Ordens
konstitution, Ordens lagar och förordningar m.m. Efter en god
lunch, så visade OK Olavi runt på kansliet.

Deltagarna på 2020-års Mästareutbildning.
Översta raden fr. v Johan Wegelius, Tomas Johansson, Roland
Johansson, Patrick G Lundeberg. Nedre raden fr. v Magnus
Fridälv, Bo Löfgren, Olavi Ollikainen, Johan Lööf och Peter Witt
Årets Mästareutbildning är sedan starten 2012 förlagd till
Bifrostordens kansli på Gotlandsgatan 44 i Stockholm. OSM Patrick G Lundeberg, Ordens Lagman Bo Löfgren, Ordens Kansler
Olavi Ollikainen hälsade deltagarna välkomna till kansliet och
utbildningen. Jag hade förmånen att umgås under fredagen med
kommande Mästare från Eslöv och Helsingborg dels på tåget till
Stockholm, samt att vi var ute och åt en måltid på kvällen.
På lördagens morgon startade vi sedan promenaden till kansliet
där vi möttes upp av övriga deltagare.
Följande skall installeras som Mästare i år: Magnus Fridälv-18
Mjölner, Roland Johansson-16 Runheim, Tomas Johansson-31
4

OSM gick igenom den utav Claes Janssens skapade ”Fyra-rummaren”. som visar hur en individ eller en grupp färdas genom
olika tillstånd i förändringsprocesser. Ett mycket uppskattat
inslag. En bra och innehållsrik dag var till ända. Ett stort lycka
till i er befattning som Mästare.
Referent & Fotograf
Mats Hyltén, redaktör

OSM presenterade
Claes Janssens
”Fyrarummaren”

BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 1

Februari 2020

Ytterligare ett decennium har gått

Vi har nu gjort bokslut för 2019 och hela 10-talet. Jag funderade lite på min kammare och kom fram till att det för
mig personligen har hänt väldigt mycket inom Bifrost. Jag
fick den stora äran att var med att arrangera Rikstinget i
Borås 2012. Ett mycket roligt arrangemang att engagera
sig i. 2013 fick jag med stolthet mottaga Logen 24 Gungners Mästarekedja av dåvarande Ordens Styrande Mästare
Lars-Erik Furuskog. Ett av de absolut viktigaste ämbeten
man kan tänka sig inom Orden. Jag hade, som Mästare i
logen 24 Gungner, fyra fantastiska år. Att känna att man
har med sig ett bra direktorie, som fungerar och jobbar åt
samma håll är fantastiskt.
När jag var inne på slutet av mitt tredje år som mästare
började jag känna att jag snart hade gjort mitt och bestämde mig för att det fjärde skulle bli mitt sista. Det var då i
januari som en viss Patrick G Lundeberg ringde. Där och
då ändrades min väg inom Orden ordentligt. Jag fick frågan om jag kunde tänka mig att bli Ordens Räntmästare.
Det är otroligt inspirerande att få jobba med frågor för hela
Orden.
För Orden då? Man får ju säga att årtiondet rivstartade med
att Karl-Gunnar Roth, efter 15 år som Ordens Styrande
Mästare, tackade för sig och Lars-Erik Furuskog tog vid.
Detta vid rikstinget i Örebro 2010. Vid detta tillfälle förärades även Karl-Gunnar Roth till Ordens Heders Ledamot.
Den 19 juni beslutades att från och med nu skulle gradbandet för Grad VII bäras på vänster axel istället för höger
axel. Såhär i efterhand var det ett logiskt beslut. Men jag
kom ihåg alla diskussioner efter beslutet.
På tal om Ordens Hedersledamöter förärades även Lars
Ullman denna titel vid rikstinget i Linköping 2011. Mycket välförtjänt med tanke på allt han gjort för Orden genom
åren och faktiskt fortfarande gör.
Den 8 oktober 2011 instiftades Logen 33 Danheim i Kristianstad. Ordens 32:a loge.
Den 12 oktober 2011 nåddes vi av det tragiska beskedet
att Ex OSM och Ordens Heders Ledamot Broder Hans
Larsson vandrat vidare över Bifrostbron. Han var Ordens
styrande Mästare i 16 år. Dessutom Ordens Lagman, Ordens Räntmästare och inte minst Logemästare i Logen 1
St: Örjan.
I slutet av januari 2012 var det då dags för Ordens stora
Storloge reform. Den 21:a januari instiftades Storlogen Ladulås och vi hade numera fyra Storloger. Storlogerna hade
under en längre tid brottats med för stora gradgivningar
med för många recipiender vid bl.a. Grad VI. Storlogen
Gotheim hade inför året 2010 1 440 bröder. Heimdal 1 162
st bröder. Situationen var helt enkelt ohållbar. Storlogerna
kunde inte genomföra ordentliga gradgivningar. Gotheim
hade vid detta tillfälle 13 loger, varav några var riktigt
stora. Heimdal hade 11 loger. Tirfing, som var den minsta
Storlogen hade 8 Grundloger. Efter reformen blev uppdelningen mer jämn. Vid rikstinget i Borås 2012 beslöts det att
Ordensringen är en naturlig del i gradavgiften vid erhållanBIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 1
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det av Grad VII enligt förordning 511.
På hösten samma år instiftades Logen 34 Linneus. Den
yngsta logen inom Orden.
Lars-Erik Furuskog klev av som Ordens Styrande Mästare
vid rikstinget i Uppsala 2016. Patrick G Lundeberg, var vid
tillfället Ordens Ställföreträdande Styrande Mästare, tog
emot Ordens Styrande Mästares kappa, kedja, klubban och
spira. Ex OSM Lars-Erik Furuskog förärades till Ordens
Hedersledamot.
Från och med 2017 ändrades Mästarnas mandatperioder
från ett år till två. Detta för att underlätta installationsturnén för OD. Dessutom får vi inom logerna lite lugnare arbetsbörda på valkollegierna i logerna. De kan arbeta med
större framförhållning.
Storlogernas roll och dess Mästares roll ändrades även under 2017. Storloge Mästarna ska vara ett större stöd för
Grundlogemästarna. Dessutom har de blivit förordnade att
dela ut utmärkelsetecken vid de installationer där inte Mästarna installeras.
Vid rikstinget i Västerås var det då dags att visa upp och
dela ut den ny Excelsiormedaljen, som Ordens Intendent
ägnat stort jobb med att ta fram. En vacker skapelse, om
jag får lägga in mitt eget tycke.
Under 2018 var det dags för de första Storlogernas Belönings Tecken att delas ut. Det hade funnits ett hål för Storlogemästarna. Många bröder, som de vill visa uppskattning, hade redan Logernas Belönings Tecken och Logernas
Heders Tecken. Då fanns det bara Ordens Förtjänst Tecken
att söka. Dock är ju inte det tanken med OFT. Vad jag har
förstått har den blivit riktigt väl mottagen. Åren 2020 till
2029. Vad kommer att hända? Det jag främst ser fram emot
är nog vårt 100 års jubileum. År 2025 ska vi åter till Stadshuset och blå hallen. Vilken grej ändå.
Innan dess har det redan dragits igång små och stora projekt. Dels kan man nämna det stora arbetet i Örebro med att
ta hand om Ordens historia. Vi har ett pågående projekt att
se till att vi har en röd tråd i ritus och rekvisita.
Till slut vill jag önska ett
riktigt gott nytt år och
lyckosamt årtionde.
Fredric Björk,
Ordens Räntmästare
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Fyra Mästareinstallationer i Bifrostorden
16 Runheim, Järfälla

när det finns tid över. Men i år är det extra viktigt med golfen då
18 Mjölner arrangerar Bifrostgolfen i Eslöv. Detta sker den 29:e
Roland Johansson heter jag, född i Stockholm för ungefär 63 år
augusti.
sedan.
När tillfälle ges åker vi gärna till Åhus där mina föräldrar har
Uppväxt och bor efter några mellanspel på andra orter i Jakobsen stuga. Där kopplar vi av och njuter av naturen runt omkring.
berg / Järfälla som ligger c: a 2 mil utanför Stockholm.
Lugn och ro. Stugan ligger inte långt från Kristianstad vilket ger
Här bor jag med min sambo Helena sedan drygt 30 år som även
mig möjlighet att besöka logen Danheim.
är en Modgunn syster, har 2 barn, Anna och Sara, 30 resp. 40 år,
År 2007 blev jag broder. Fadder är Sven-Eric Nilsson som ”lutre härliga barnbarn som verkligen förgyller livet för oss.
rade” in mig i vår krets, och det är jag tacksam för. Min fadder
Vi har ett andra boende på Ljusterö i Stockholms skärgård där
är omtänksam och visar stort intresse i sitt ”fadderbarn”, i den
den femte generationen nu huserar och det var till en början ett
resan som man gör. Bifrostorden betyder mycket för mig då man
fritidsboende men vi tillbringar den mesta av den lediga tiden där
har haft en del motgångar i livet. Jag har alltid kunnat luta mig
och har även planer på att flytta ut permanent.
tillbaka mot bröder som har stöttat i alla lägen, det värmer.
Intressen då, ja framförallt Bifrost och skärgården med båtliv,
Som Mästare i 18 Mjölner kommer jag använda den erfarenhet
landstället med allt som ska fixas, byggas, repareras och underjag har som tjänstgörande i direktoriet under de fyra tidigare
hållas men även att bara sitta en stund och avnjuta en god öl. AllMästarna.
mänt mekaniskt intresserad, skruvar gärna med motorer och annat
Jag har tjänstgjort som Av, ersätmekaniskt och njuter av att puttra iväg med vår Grålle traktor.
tare till S, IL och FSM. IL har jag
Yrkeslivet består av drygt 30 år som egen företagare inom service
varit under tre olika Mästare och
i vitvarubranschen, Servicechef för Telefunken vitvaror och lite
den posten lär man sig mycket.
annat smått o gott men nu jobbar jag med vattenrening och då
Det ger mig en trygghet inför
främst container baserade enheter som vi bygger i Ungern, Indien
ansvaret som Mästare.
och Kina.
Till sist vill jag nämna att jag har
Jag var som så många andra lite svårflörtad innan jag tog dom lite
en ”Bucketlist” där jag ska besöka
nervösa stegen 2005 till den första grad givningen men med alla
alla loger i Bifrost-Sverige.
goa bröder och en fantastisk dåvarande Mästare Lars Grönkvist
Med andra ord, VI SES BRÖså fastnade jag och det har jag inte ångrat så ett stort tack till min
DER!
fadder Tom Stjernschantz för att du övertalade mig. Jag har inom
logen tjänstgjort som ersättare för munskänken, Intendent och nu
Magnus Fridälv
sista åren som FSM.
BIFROST
Att nu ta över klubban som Mästare, den nionde i Logen 16
Runheim är ett sant hedersuppdrag och det är med stolthet jag
31 Rimfaxe, Helsingborg
ska med hjälp av
direktoriet och våra
Jag heter Tomas Johansson och föddes 1951 i Uppsala. 1952
bröder i logen föra
flyttade familjen inkluderande min fem år äldre bror Niklas till
logen framåt mot fler Upplands Väsby.
bröder, utveckling och På våren 1958 fick jag diabetes typ 1 som jag har haft sedan dess
fortsätta den trevlig
vilket jag alltid varit mycket öppen med. Hösten samma år börsamvaro vi redan har. jade jag i Eds Skola. Sommaren 1960 fick jag min första anställMed broderliga
hälsningar
Roland Johansson

BIFROST

18 Mjölner, Eslöv
Magnus Fridälv heter jag och är 52 år. Jag bor tillsammans med
Annika och hennes två pågar, mina bonusbarn, i Hjärup. Vi köpte
en nybyggd bostadsrätt för två år sedan. Det är vårt hem och vår
borg och vi arbetar gemensamt för att sätta vår prägel på hemmet
och trädgården och vi har kommit en bra bit på väg.
Jag jobbar på Volvo Truck Center i Malmö/Helsingborg. Där är
jag regionansvarig för verksamheten som heter Volvo Hyrlast
som hyr ut lastbilar. Verksamheten startade jag år 2000 med fyra
lastbilar och idag hyr jag ut 40 lastbilar som ständigt är i rörelse
runt om i landet.
Förutom Bifrostorden är mina fritidsintressen cykling, golf och
promenader med min sambo och vår labrador Ozzie. Förra året
slog jag vad om att jag skulle cykla cykel Vasan, det blev blodad
tand och i år ska jag vara med igen och sätta ett mål på att cykla
under fem timmar. Golfen spelar jag mest för sällskaps skull och
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ning som Lasse i Bullerbyn i Astrid Lindgren filmen som började
spelas in då.
Sen blev det skolgång den normala vägen med grundskola &
Gymnasium. Under Gymnasietiden tog jag också en Kantorsexamen som var bra att ha då jag extraknäckande som vikarierande
kantor i olika kyrkor under resten av min studietid.
Vid slutet av gymnasietiden var jag i valet & kvalet rörande om
jag skulle gå Musik/Teater-vägen eller Kemi/Teknik/Vetenskap/
Industri-vägen men till slut så bestämde jag mig för att Musik/
Film/Teater är nog bättre som hobby & Kemi bättre som yrkesbas. Jag började därför på kemilinjen på KTH hösten 1970.
1973 träffade jag en snygg tjej som senare blev min fru Maria
som nu är Preses i Damlogen Gersimi. 1974 blev jag klar civilingenjör och började doktorera. Efter ett år som doktorand kände
jag att universitetet inte var min favoritplatsplats så jag sökte och
fick jobb hos Kema Nord i Ljungaverk i Medelpad.
1976 föddes vår son Erik som också läste kemi på KTH, Doktorerade i USA, blev professor där men senare började jobba
hos Osram i USA. 1980 föddes min äldsta dotter Tove som har
fokuserat på hästar och djur hela livet men också hann med att
utbilda sig till polis. Min yngsta dotter Kajsa föddes 1982 och
efter att ha doktorerat så jobbar hon nu med läkemedelsutveckling. Jag jobbade med avancerade keramiska material så det
blev mycket teknik, vetenskap, publicering & utveckling inom
BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 1

32 Runrike, Täby

Tomas Johansson
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mitt jobb hos Kema Nord så jag
doktorerade 1985 på termodynamik; värmelära, vilket har givit
mig ett grundläggande kunnande
inom det område som klimatdebatten drivs i idag. 1987 fick jag
en adjungerad professur som jag
innehade till 1993.
1990 började Ljungaverk att avvecklas så vi flyttade till Höganäs
där jag började jobba på Höganäs
Eldfast. 1993 blev jag rekryterad
till CERAM som var ett MBO
ur EUROC av en intern grupp
Chefer. EUROC hade fabriker i
Sverige; IFÖ, & Österrike; Fraunthal, som producerade högspännings isolatorer av keramik. För de pengar som följde med MBO
så köptes snabbt en fabrik i Slovakien & en i Tyskland som producerade samma produkter så vi blev plötsligt störst i världen.

Jag började min anställning som koncernkeramiker men blev
snabbt teknisk direktör & ansvarig för M&A; Mergers and Acquisitions. Vi köpte också fler företag vilket jag jobbade mycket
intensivt med. Mitt resande runt om i världen blev mycket omfattande; vanligen reste jag två varv runt jorden vare månad.
2010 blev jag rekryterad av WSI; en industrigrupp i Indien som
också verkade inom elektrisk utrustning & som var noterad på
Chennaibörsen! Mitt jobb blev att ansvara för hela gruppen. Att
bo & jobba i Indien var mycket speciellt men intressant! 2014
lämnade jag Indien & pensionerade mig.
Mitt liv som pensionär innehåller fru/barn & barnbarn, arbete i
mitt Konsultbolag InsuConsult AB ibland, Bifrost, Rotary, Vinprovning & Mat. Lite film, musik & kultur blir det ibland också!
Tomas Johansson

Jag är broder Peter Witt i logen 32 Runrike i Täby sedan drygt 2
år och jag har rollen som Talare. Innehavare av Kunskapens Grad
sedan 1 år. Det är med stor stolthet och ära som jag inom kort blir
vår nya Mästare efter Bernt Carlsson som lett verksamheten med
styrka och värme de senaste sju åren. Vår loge firade 10 år i höstas och vi är drygt 40 bröder. Jag vill i första hand satsa på social
samvaro för att befästa glädjen i att umgås både inom och utanför
logen så att det sprider sig till flera på ett naturligt sätt. Vi är
stolta över att ha många gäster på våra logekvällar och många av
oss uppskattar att besöka andra loger. Jag är 57 år och född och
uppvuxen i Danderyd och bor i Täby sedan 1992 och numera i
Ellagård i mitt tredje hus. Jag har en dotter som går ekonomiprogrammet i Tibble gymnasium och en son som studerar Industriell
ekonomi vid Mälardalens högskola. Jag är civilingenjör V från
KTH och jobbar sedan 1987 med IT, nu som senior projektledare
inom infrastruktur i nyligen sammanslagna TietoEVRY sedan
2 år. På min fritid seglar jag gärna och året runt. Den varmare
delen av året som gast i vänners båtar på kappseglingar runtom
i Stockholm och på vintern i DN isjakt. Jag tränar regelbundet,
åker gärna långfärdsskridskor och gillar att vara på landet på ön
Vårholma i Stockholms skärgård. Vid sidan om Orden så är jag
aktiv i flera föreningar som Stockholms Seglarförbund, Åva Gård
samfällighetsförening och
Stockholms Isjaktklubb.
Jag hoppas att vi ses på kommande aktiviteter inom vår
fina Orden!
Jag ser fram emot en intensiv fortsatt vinter och sedan
vår för mig med logekvällar,
årsmöte, Mästareutbildning,
Mästaremöte och Riksting
varvat med skridskor, familj,
vänner, segling och landet!
Peter Witt

och

Ruby & Lars Ullmans Stiftelse
Inbjuder till konsert och stipendieutdelning
Tisdagen den 24 mars 2020. Klockan 19:00-ca.21:00

Södra Latins gymnasium i Stockholm presenterar både individuella som grupper av
elever som i sin utbildning visat på extraordinära färdigheter.

Platsen är

Aulan i Södra Latins gymnasium Skaraborgsgatan 14, Stockholm

Kostnad: GRATIS!

För vem? Alla vänner och bekanta är välkomna. Anmälan behövs inte.
Kontaktperson för stiftelsen är Jan Kjellson 070-779 40 51 eller jan.kjellson@outlook.com
BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 1
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Referat från stor- och grundlogerna
Gotheim Jönköping
FAKTARUTA

Grad IX: Vishetens Grad
Datum: Lördagen 23 november 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 56
Recipiender: Åke Berntsson 34 Linneus. Lars Bertram, Åke
Hylander och Christer Persson 31 Rimfaxe. Christer Carlsson,
Sven-Åke Fors 18 Mjölner. Ernie Elofsson 33 Danheim. Klas
Gustavsson, Göran Johansson, Tommy Johansson 26 Vanadis.
Vincent Höjer 20 Vesthav. Christian Magnusson 24 Gungner
Gäst: OHL Lars-Erik Furuskog, 10 Withala

Under brödramåltiden fick förutom broder Göran också broder Rolf
Hackzell från logen 20 Vesthav, tillika storlogens Intendent ordet och
broder Rolf tog under talet till Orden upp den uppgift som Intendent
som han har och att ingenting fungerar utan att Intendenten i grundloge också är behjälplig för att det ska fungera. Rolf framhöll dessa
insatser som ofta förbises och förväntas fungera av övriga men som
inte sköter sig självt. Det ligger mycket arbete bakom för att utsmyckningen ska vara perfekt för en bra gradgivning. Allt ska vara på plats
och broder Rolf hyllade det teamwork som präglar slutresultatet
EX-OSSM Nils-Gunnar Johnsson från logen 26 Vanadis fick också ordet och han passade på att uppmärksamma vilken strong insats den för
kvällen tjänstgörande Mästare broder Johan svarade för. Den var helt
enkelt strålande. Men som alltid när broder Nils-Gunnar tar till orda
får vi alltid något att tänka på. Med oss fick vi att tänka på den viktiga fadderrollen och det förtroende och ansvar en fadder har att lotsa
sin recipiend genom den långa vandringen men även det ansvar och
förtroende en recipiend har att förvalta och gå vidare i vårt Ordensliv.
Mästarebordets blommor tilldelades dagens värd broder Sten Svensson och tidningen Bifrosts eminente redaktör, broder Mats Hyltén som
uppmärksammades för allt det arbete han lägger ner för att vi alla som
bidrar med alster till tidningen får dessa publicerade men även allt övrigt arbete Mats utför men som kanske inte märks förrän, vi alla förstått
hur det hela blev till.
Referent & Fotograf Jörgen Steén

Fr. v OHL Lars-Erik Furuskog, Vincent Höjer 20 Vesthav, Ernie
Elofsson 33 Danheim, SLM Ulf Jaremo, Göran Johansson 26 Vanadis, Åke Hylander 31 Rimfaxe, Sven Fors 18 Mjölner, Tommy Johansson 26 Vanadis, Sven-Eric Nilsson 18 Mjölner, Tjg SLM Johan
Furuskog. Sittande fr. v Lars Bertram 31 Rimfaxe, Christer Carlsson
18 Mjölner, Christer H Persson 31 Rimfaxe, Christian Magnusson 24
Gungner, Klas Gustavsson 26 Vanadis, Åke Berntsson 34 Linneus.
När vi träffades i storlogen Gotheim för det sista mötet under 2019
var alla loger i Gotheims upptagningsområde representerade och inte
mindre än åtta loger hade recipiender i Vishetens grad, Grad IX. Dagen präglades av det gemyt som kännetecknar samvaron i Logen 18
Mjölner som stod som värdloge för dagens gradgivning. Broder Sten
Svensson Mästare i Logen 18 Mjölner hade som vanligt allting under kontroll för att storlogen skulle kunna genomföra sin gradgivning.
Med det menas att omgivningen var väl rustad och lokalerna iordningsställda efter den gradgivning logen hade haft kvällen innan med
lika många bröder som deltog som hos storlogen Gotheim. Sådant kräver organisation och goda insatser.
De tillresta bröderna från när och fjärran har alltid, på gott Bifrostmanér många samtalsämnen att samlas omkring. Dagens samling utgjorde inget undantag. Över en kaffe med tilltugg språkades man vid över
det som hänt sedan sist och uppdateringarna landar väl in.
Gotheims Mästare broder Ulf Jaremo hade för dagen överlåtit gradgivningen till Förste Ställföreträdande Mästare, Johan Furuskog som
således genomförde Ritus som M i enlighet med gällande föreskrifter.
Broder Johan utförde uppdraget som vi alla imponerades av och vi tror
också att broder Ulf kände stolthet för det sätt som Ritus gestaltades.
Själv intog han FSM-rollen. En annan som kunde känna stolthet var
dagens hedersgäst, Lars-Erik Furuskog, Ordens Hedersledamot som
fick se sonen axla manteln och bestiga Mästarebordet.
Det mäktiga innehåll som recipienderna delgavs bekräftade broder
Göran Johansson i sitt tacktal för recipienderna vid brödramåltiden
och hur det togs in hos var och en av recipienderna. Den nya klokskap som berikats disciplarna lovade broder Göran att han och övriga
skulle bära med sig i den fortsatta vandringen med en förhoppning
att nå den Styrande Viljan - Ordens högsta grad. Han gjorde också
en tillbakablick och förmedlade positiva tankar på den hittillsvarande
vandringen och allt det som recipienderna fått uppleva under åren.
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Johan Furuskog förärade en av
Mästarebordets blommor till Mats
Hyltén.
Fotograf Lars-Erik Furuskog
BIFROST

Gotheim

Jönköping

FAKTARUTA

Grad VI: Kärlekens Grad
Datum: Lördagen den 1 februari 2020
Antal besökare inkl. recipiender: 103
Recipiender: Lars Sandahl, Olof Dahlin 7 Junehus, Leif
Andersson, Håkan Flensburg, Lars-Göran Hersgren, Niklas
Jardemark 18 Mjölner, Björn Larsson 20 Vesthav, Peter
Larsson, Daniel Juvin 23 Forsete, Tommy Andersson 24
Gungner, Tommy Carlsson, Kurt Friberg 26 Vanadis, Tomas
Johansson 31 Rimfaxe, Alexander Airosto 34 Linneus
Gäster: OM Hans Wallberg. Från Logen 17 Grimner: Christer
Bricer, Johnny Engström, Kjell Karlsson, Joakim Stenborg

Februari 2020

Sittande fr vänster: Nils Wärn, Björn Franzon, SLM Peder Grahn,
Lars Andersson, Bo H Carlsson, Leif Källén. Stående fr. v Per-Olof
Svensson, Torbjörn Honkanen, Ingmar Björkman, Åke Kalmsten,
Stefan Eriksson
rades av Ladulås ASM Leif Johansson som talade om att Bifrostorden
snart är 100 år och om sitt liv i Bifrost. SLM Peder Grahn höll talet till
dagens nyantagna bröder. Han menade att nu har vi fått 10 nya ”Vise
män”, som i och för sig hade lämnat ”Skönheten” bakom sig. SLM
informerade också om vilka möjligheter det fanns för bröderna att så
småningom få erhålla Grad X. Det gäller bara att inte ”somna om”
utan att fortsätta ligga i för vår Orden. Broder Nils Wärn, 12 Nicopia,
höll ett fint tacktal från recipienderna, där han bl.a. berättade hur recipienderna fullkomligt slagits om att få hålla recipiendernas tacktal.
Skattmästaren Lars Hultman meddelade att dagens insamling inbringade 1 200 kr.
Mästarebordets blommor överlämnades idag till vår eminente Intendent Lars-Olof Svensson. Dagens lotteri fördelade slumpvis ut ett
antal presentkort. Slumpen behagade förära vår IL Mats Berg två av
dessa presentkort.
Brödramåltiden avslutades med att SLM Peder Grahn önskade en
God Jul och ett Gott Nytt År.
Referent Göran Straume.
Fotograf Br Anders Kling
Mästarebordets blommor:
Storlogens Intendent Lars-Olof
Svensson

BIFROST

Ladulås

SLM tackar för hjälpen med
serveringen

Västervik

FAKTARUTA

Grad IX: Vishetens Grad
Datum: Lördagen den 23 november 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 48
Recipiender: Lars Andersson, Torbjörn Honkanen 11 Löfstad.
Nils Wärn 12 Nicopia. Ingmar Björkman, Björn Franzon 15
Norheim. Åke Kalmsten 17 Grimner. Bo H Carlsson, Stefan
Eriksson, Leif Källén, Per-Olof Svensson 28 Gondler
Gäst: IOEM Tommy Albinsson
Storlogen Ladulås gästade återigen Grimnerhuset i Oskarshamn för
att hålla reception till Ordens Grad IX, Vishetens Grad. SLM Peder
Grahn med tjänstgörande bröder öppnade och förde kapitlet. Det var
10 recipiender denna dag. De recipierande bröderna fick uppleva allt
det vackra i denna gradgivning. SLM Peder Grahn med biträdande
tjänstemän genomförde gradgivningen med den äran, allt till besökarnas belåtenhet. De börjar bli ett väl rutinerat gäng. Brödramåltiden
inleddes som vanligt med Sången till Ladulås. Talet till Orden levere-

Dagens recipiender tillsammans med SLM Ulf Jaremo
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På helst snö- och isfria vägar ställde vi alla Gotheims bröder denna gång kosan till Jönköping för årsmöte samt Grad VI. Som vanligt
hälsades vi varmt välkomna av Junehusbröderna som förberett och
iordningställt allt för att ge oss alla en trevlig och trivsam eftermiddag. SLM Ulf Jaremo genomförde mötesförhandlingarna på ett rutinerat sätt. Gradgivningen därefter startade med att vi lyste minne
över våra härdangångna bröder i Storlogen. En fin ritual som OD låtit
göra. Vi hälsade våra gäster, fyra bröder från Grimner samt Ordens
Marskalk välkomna. Att de tjänstgörande bröderna övar och går in
för sina uppgifter lyser igenom då gradgivningen genomfördes på ett
mycket stilfullt sätt. Under ordet fritt i kapitelsalen tog OM till orda
och utnämnde vår Storlogemästare till ett förordnande för ytterligare
två år. OM fortsatte därefter med att utmärka fyra välförtjänta bröder
med Storlogernas Belöningstecken, Jakob Sjöling, Tord Olsson, Jan
Granholm och Sven-Erik Nilsson samt att dekorera SLM Ulf med Logernas Hederstecken. Vår Mästare fortsatte därefter med att utse sitt
nya direktorie där det blev några förändringar. Vid vår måltid hade vi
denna gång glädjen att ackompanjeras av pianospel både till Nationalsången samt till våra visor dessförinnan av Grimnerbrodern Johnny
Engström. Ordens Marskalk talade till Orden och berättade om hur
Ordens yngsta loge kom till, Logen 34 Linneus i Växjö. Broder Hans
Berggren talade till dagens recipienter med ett varmt och kärleksfull
tal som jag hoppas att alla närvarande tog till sig av. Tacktal för recipienterna hölls av broder Tommy Carlsson, Vanadis, som tog oss
med på sin resa genom graderna fram till dagens grad. Vid ordet fritt
avtackade SLM de avgående direktorie-ledamöterna. Därefter, för första gången i logens historia (tror jag?) så utdelade Storlogen Gotheim
ett stipendie, mottagare var organisationen D.A.C.A., Drivers Against
Child Abuse, vars huvudsyfte är att hjälpa utsatta barn och ungdomar.
Dom ställer upp för barn och ungdomar som utsatts för misshandel,
övergrepp och förödmjukelse. D.A.C.A. arbetar enligt FN:s Barnkonvention men på sitt sätt. ”Det är alltid mycket viktigt att påpeka att
medlemmar i D.A.C.A. inte bär väst för något annat skäl än att visa
att vi finns till för de som har det tufft och behöver stöd!” Representanterna för D.A.C.A. tackade för stipendiet på 5 000 kr och berättade
lite om hur man jobbar. T.ex. så kan det räcka med att man kör ett
mobbat barn till/från skolan med sina motorcyklar för att mobbingen
skall upphöra. Dom avslutade med att jämföra med dagens grad, att
visa kärlek, för det är vad dessa barn och ungdomar behöver. Mästarebordets blommor utdelades till Junehus Mästare Christer Jörliden
som tack för Junehusbrödernas gästfrihet och en andra bukett gick
till Broder Owe Hansson som under dagen på ett mycket förtjäntfullt
sätt tjänstgjort som Inre Ledsagare. Junehusbröder stort tack för en
fin dag!
Referent & Fotograf Rolf Hackzell.
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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

2020
2021
2022
2023
2024
2025

Plats

Kalmar
Karlskrona
Nyköping
Oskarshamn
Eslöv
Stockholm

Värdloge

28 Gondler
26 Vanadis
12 Nicopia
17 Grimner
18 Mjölner
Bifrostorden

Datum

8-10 maj
7-9 maj
6-8 maj
5-7 maj
3-5 maj
9-11 maj
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1 S:t Örjan

Stockholm

FAKTARUTA

Grad I: Frihetens Grad
Datum: Torsdagen den 21 november 2019
Antal besökande inkl. recipiend: 34
Recipiend/fadder: Morten Kammer Pedersen/Fredrik Petersen
Gäster: OK Olavi Ollikainen, Gustaf Högberg 4 Valhall, M
Kent Andersson 5 Åsagård, Stig Axelsson, Sverker Steen,
Frank Wåhlgren 8 Manheim
Recipienden Morten Kammer Pedersen
Sista kvällen med gänget kan man inte
kalla det men det var sista kvällen i Militärsällskapets lokaler. Dessa lokaler har
använts av S:t Örjan de senaste fyra åren.
Lokalerna har varit stilfulla på alla sätt
men åsikterna om deras lämplighet har
ändå varit delade under dessa år. Därför
kommer S:t Örjan av flera anledningar att
fr.o.m. nästa år hålla sina gradgivningar i annan lokal. Därom får vi närmare
besked i nästa kallelse. Kvällens välrepeterade gradgivning löpte som på räls.
Vår tidigare skrivare Björn Augustsson
tilldelades Logernas belöningstecken för sina insatser och buketter
utdelades till bröder som nyligen uppnått jämna levnadsår. Den efterföljande brödramåltiden var denna gång synnerligen välsmakande.
Kanske gjorde restauratören en extra insats denna sista gång, men alla
skall veta att avgiften var kraftigt subventionerad av logen. OK Olavi
Ollikainen höll talet till Orden och beskrev synnerligen initierat hur
Bifrost en gång i tiden startades. Initialt kallades vår Orden för Regnbågen men fick senare det nuvarande namnet Bifrost. Selma Lagerlöf
var vidtalad att skriva Bifrosts ritus men uppdraget gick slutligen till
författaren K.G. Ossiannilsson. År 1925 bildades Bifrost formellt. Det
var i Stockholm och vi som är bröder i S:t Örjan kan känna oss hedrade av att vi blev den först bildade grundlogen med nummer 1. Logen
hade vi tillfället tjugofem bröder med bland annat de fyra stiftarna.
Carl Stefan Christensson höll talet till dagens recipiend och utvecklade hur han såg på begreppet Frihet. Vem som skulle hålla recipiendernas tacktal rådde ingen tveksamhet om och kvällens ende recipiend
förklarade hur han nogsamt blivit informerad av sin fadder vad ett
inträde i Bifrostorden innebar. Hans intryck var positivt och han såg
fram emot sin fortsatta vandring i vår Orden.
Under brödramåltiden tilldelades Murche Eklöf Mästarebordets blommor jämte en flaska av okänt innehåll för sina insatser som Intendent.
Han arbete med att ställa i ordning kapitelsalen och dess nedmontering är ovärderligt och väl värt en eloge. Dessutom skall noteras att
det finns ingen i vår Orden som har en mer välsittande frack än just
Murche. Kvällen avlutades med samkväm i de fina sällskapsrummen
med intagande av kaffe, kaka och kanske en avec.
Referent & Fotograf Bo Haufman
BIFROST

3 Aroshus
FAKTARUTA

Västerås

Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Onsdagen den 27 november 2019
Antal besökande inkl. recipiend: 29
Recipiend: Jan Persson
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29 bröder hade hörsammat Mästarens kallelse och kommit för att
deltaga i samvaron. I kapitelsalen gratulerades Leif Appelblad som
erhållit Grad IX. Vid brödramåltiden hölls talet till Orden av M Peter Edman. Han redogjorde för Aroshus brödernas besök i Logen 19
Gagnrad, där de blev väl mottagna. Han uppmanade också bröderna
att besöka andra grundloger för att göra nya bekantskaper. Talet till
recipienden hölls också det av M, där han sade att siffran tre återfinns
på många ställen, bland annat tre källor, tre nornor och för Aroshus
del, Logen 3 och i kväll tre faddrar. Kvällens recipiend Jan Persson
kände sig väl mottagen och tyckte att man får med sig mycket vid en
gradgivning. Mästarebordets blommor gick till YL Magnus Wallinder.

och besöker andra loger. Miguel de Paula höll talet till recipienderna
och talade om att omfamna brödragemenskapen och att våga fråga
människor om de vill vara med. Recipiendernas tacktal hölls av Esse
Hellberg, som visade upp sin talartalang. Yngve Strindholm, en av
logens allra mest frekventa besökare, fick Mästarebordets blommor.
Yngve har inte kunnat vara med på logekvällarna under en tid, men
var nu på plats till stor glädje för alla.
Referent Kent Andersson
Fotograf Charlie Magnusson
Miguel de Paula (fadder),
Timothy Morehouse, Pierre
Ingesson, Esse Hellberg (Esses
fadder Nicke Wagemyr hade inte
möjlighet att närvara) och M
Kent Andersson

Referent Bo Hedlund

BIFROST

FAKTARUTA

Loge utan reception
Datum: Onsdagen den 22 januari 2020
Antal besökande: 32
Gäster: OC Anders Randelius, SLM Tirfing Tomas Lindkvist,
M Nils-Erik Carlevad, Lars-Göran Jacobsson, Klaus Joki 25
Alvheim
Vid årets första logesammanträde dekorerades Joacim Karlsson med
LBT av SLM Tomas Lindkvist och hedrades sedvanligt. Sven-Erik
Hansson uppvaktades med en sedvanlig ros och ett standar, eftersom
han fyllt år. M Peter Edman avtackades av FSM för gott arbete under
det gångna året. Även SLM tackade från Orden för nedlagt arbete och
konstaterade att M har ett år kvar på sitt tvååriga uppdrag. Talet till
Orden vid brödramåltiden hölls av SLM Tomas Lindkvist som tyckte
att det alltid var trevligt att komma till Aroshus där det finns många
ExM närvarande. Som extra krydda nämnde han att Joacim Karlsson,
som i kapitelsalen erhöll LBT, var uppväxt tillsammans med honom
och att dom inte setts på lång tid förrän nu. Talet till recipienden hölls
av M Peter Edman som tyckte att man skall vårda vänskapen. Våga
vara fadder. Mästarebordets blomma erhöll den för i afton LBT- dekorerade Joacim Karlsson.
Referent Bo Hedlund

BIFROST

5 Åsagård

Stockholm

FAKTARUTA

Grad I: Frihetens Grad och parentation
Datum: Tisdagen den 3 december 2019
Antal besökare inkl recipiender: 44
Recipiender:. Esse Hellberg, Pierre Ingesson och Timothy
Morehouse.
Gäster: IOEM Yngve Strindholm, IOEM Tom Stjernschantz,
SLM Heimdal Björn Torstenius, Johan Lööf, Bengt Risinger
1 S:t Örjan, Göran Mattisson, Jan Rojsek 4 Valhall, Stig
Axelsson 8 Manheim, Andreas Lagerlöf 32 Runrike
Årets sista gradgivning 2019 bjöd på både allvar och glädje.
Allvar under en mycket högtidlig parentation för broder Östen Svensk
som gick bort under sommaren 2019. Broder Östen var en aktiv broder i logen och deltog bland annat i direktoriearbetet under Yngve
Strindholms tid som Mästare.
Glädje för att Åsagård kunde välkomna tre nya bröder till gemenskapen. Dessutom för att Alfhild & Einar Byströms stiftelse hade glädjen
att genom Ulrich Vilmar dela ut ett stipendium till Storkyrkans ungdomskör. Kören höll ett bejublat luciaframträdande under ledning av
sin dirigent och konstnärlige ledare Tony Margeta.
Vid middagen höll Johan Lööf från logen 1 S:t Örjan talet till Orden
och tog upp Bifrostordens ljusa framtid och att Ordenslivet blir precis
vad man själv gör det till, inte minst genom att man breddar sina vyer
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Sångare från Storkyrkans ungdomskör stod för luciaframträdandet hos Åsagård

BIFROST

FAKTARUTA

Grad I: Frihetens Grad
Datum: Torsdagen den 23 januari 2020
Antal besökare inkl recipiender: 40
Recipiender: Johan Berg, Nils Enstam, David Kjellqvist och
Gunnar Moberg.
Gäster: IOEM Tom Stjernschantz, SLM Heimdal Björn
Torstenius, M Claes-Göran Hörnqvist 16 Runheim, M Thomas
Andersson 27 Odinsal, Johan Lööf 1 S:t Örjan, Stig Axelsson 8
Manheim, Tommy Lundin, ExM Mikael Sjölander 27 Odinsal,
Peter Witt 32 Runrike
Åsagård har nått en milstolpe: Logen har nu 100 bröder. Detta firades
med stor glädje under installationslogen 23 januari.
En diskussion uppstod bland de fyra nya bröderna, som gjorde att
brödraskaran ökade från 96 till 100. Vem var egentligen broder
nr 100? Den som kom in sist i kapitelsalen, eller den som fick sitt
gradband sist? I sann broderlig anda bestämdes att alla var broder
nummer 100. Under gradgivningen tackade Charlie Magnusson
mästaren för året som gått. Det nya direktoriet för 2020 tillsattes och
SLM Björn Torstenius dekorerade till Mark-Olof Wolmestad och
Marko Salonen med Logernas Hederstecken, samt Petri Salonen med
Logernas Belöningstecken. Thomas Andersson från Odinsal höll
talet till Orden, som handlade om vikten av att bygga broar och om
förbrödringen mellan loger. Som ett bra exempel tog Thomas upp
samarbetet från förra hösten, när Odinsal och Åsagård ordnade en
gemensam resa till Grimner i Oskarshamn. Riccardo Diamanti höll
talet till recipienderna, som handlade om att ge livet i Bifrostorden en
andra och en tredje chans – man är kanske lite osäker i början, men
sedan växer känslorna fram och så en dag står man där som fadder
för ett par nya bröder. Recipiendernas tacktal hölls av vältalige Gunnar Moberg. Miguel de Paula fick Mästarebordets blommor för sin
insats under 2019 som varit en mycket starkt bidragande orsak till att
logen nått 100-gränsen.
Referent Kent Andersson.
Fotograf Charlie Magnusson
Åsagård firade 100 bröder när
de fyra nya välkomnades. Från
vänster Johan Berg, David Kjellqvist, Nils Enstam och Gunnar
Moberg
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Miguel de Paula (fadder till
David), Riccardo Diamanti (fadder till Gunnar och
Johan), M Kent Andersson,
SLM Björn Torstenius och

BIFROST

7 Junehus

Jönköping

FAKTARUTA

Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Fredagen den 29 november 2019
Antal besökande inkl. recipiend: 39
Recipiend: Joakim Sandahl
Gäster: Pelle Sunnerkrantz 3 Aroshus, Ingemar Gustavsson
24 Gungner
Fr. v Ingemar Gustavsson,
Recipiend Joakim Sandahl samt
Pelle Sunnerkrantz. Stående: M
Christer Jörliden
Vintertidens mörker har satt sin
prägel på vårt land och årets första
snö har fallit över vår del av landet. Denna Bifrostkväll i Logen 7 Junehus var ägnad åt Hoppets Grad.
Det är alltid lika trevligt att hälsa gästande bröder välkomna till logen och de som troget återkommer är Pelle Sunnerkrantz och Ingemar
Gustavsson som båda har en viss anknytning till Jönköping.
39 bröder hade hörsammat kallelsen och därav två bröder av lägre
grader till brödramåltiden vilket alltid är trevligt. I kapitelsalen fick M
Christer Jörliden denna gång stöd av några ersättare som tjänstgörande bröder på olika poster under ritus i Hoppets Grad.
Detta års sista logemöte hade våra MU dukat fram ett mycket fint och
smakfullt julbord.
Talet till Orden hölls av M Christer Jörliden som betonade att året
varit intensivt och mycket har hänt. För sitt eget vidkommande fick
han frågan från OSM om han var intresserad och beredd att ikläda sig
rollen som Mästare i Logen 7 Junehus och tackade ja, ett beslut han
inte ångrat. Han informerade om att direktoriet har under året arbetat
med ekonomin som stabiliserats. Sedan att det har bildats en rekryteringsgrupp som har fokus på att logen ska öka i antal bröder. Vi har
också en ambition att vår loge ska utvecklas och vi har därför skapat
en utvecklingsgrupp.
Det kan tyckas att vi är bra på att ta hand om våra ”daglediga ”men vi
behöver förbättra oss vad det gäller aktiviteter på tid då logen inte har
någon verksamhet där alla bröder kan träffas och umgås.
Broder Peter Andersson har tagit ett vällovligt initiativ ihop med några
bröder att ta fram förslag på aktiviteter framhöll han också. Direktoriet
har också tagit beslut om att bilda en fond. Kollekten kommer att tas
i anspråk till någon form av hjälpverksamhet. Även här har en grupp
bildats som kommer att ansvara för fonden och lämna förslag på vem/
vilka som kommer få ta del av den.
M avslutade med att vårt årsmöte i är den 15 Januari 2020 i vår kanslilokal och att den 24 januari 2020 kommer vår loge att hålla gradgivning i Vänskapens Grad I. Har ni förslag på lämpliga personer att bli
nya bröder i vår gemenskap så hör av er. M höll talet till recipienden
på fint klargörande sätt vad hoppet betyder inom vår Orden.
I sitt tacktal tackade recipienden Joakim Sandahl för den gemenskap
och broderskap han känner varje gång han besöker vår loge och det
förtroende han fått genom att bli upptagen i Hoppets grad. Kaffe och
lotteri fortsatte under trevlig och uppsluppen stämning.
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Så var det dags för Mästarebordets blommor, först kallad fram var
Anders Fredborg som sponsrat kvällens hyra genom sitt företag DASAB. En blomsterbukett fick också Peter Andersson för sin initiativförmåga och goda uppslag.
Blommor till kvällens sponsor
Anders Fredborg
Alla tjänstgörande bröder har
under året fått en blomsterbukett för sina insatser, denna kväll
avslutades med att M visade sin
uppskattning till övriga tjänstgörande bröder i direktoriet eller
som ersättare. Blomsterbuketter till: Åke Dembacke, Dan Bäckman,
Kjell-Åke Gillstedt, Peter Gudbrand, Åke Smedberg, Jonny Ejderbring, och Pierre Hylén. Blomsterutdelningen skedde under hjärtliga
applåder. Kvällen var avslutad men många bröder satt kvar i baren
under trevligt samspråk.
BIFROST

Referent & Fotograf Jonny Ejderbring

FAKTARUTA

Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 24 januari 2020
Antal besökande inkl. recipiender: 49
Recipiender: Niklas Thorp, Peter Landin
Gäster: SLM Peder Grahn, Benny Hjalmarsson, 12 Nicopia,
M Tommy Eriksson, Ingvar Oskarsson
28 Gondler, Roger Pierre Alisson 100 Withala och Ingemar
Gustavsson 24 Gungner
Sittande: Fr. v Fadder Victor
Hermansson recipiender Peter
Landin, Niklas Thorp och
Fadder Jan Lithman.
Stående SLM Peder Grahn,
M Crister Jörliden,
M Tommy Eriksson
Så var det dags för det nya årets 2020 första gradgivning vilket var Frihetens Grad I. 49 bröder var samlade i vår logelokal i Frimurarhuset i
Jönköping denna kväll. Två recipiender fanns på plats i recipiendrummet med två uppvaktande bröder som stöd i väntan på att få vara med
om något alldeles nytt och så blev det med säkerhet också.
Ritus framfördes av M Christer Jörliden med biträdande bröder på ett
stämningsfullt sätt. 0M Christer Jörliden hade fullgjort sitt första år
som Mästare i 7 Junehus och avtackades för ett mycket förtjänstfullt
arbete att leda vår loge med förhoppning att hans nästa period skulle
fortsätta på samma vis. M tackade alla tjänstgörande bröder som varit
honom behjälplig under det gångna året. SLM Peder Grahn kallade
fram bröderna Jan Lithman och Pär Löfstedt som fick mottaga
Logernas Belöningstecken. Under brödramåltiden var stämningen
hög. Efter att ha hedrat vårt fosterland med sång hölls talet till vår Orden av M Christer Jörliden. Han började med att informera om att vår
loge har startat med årsmötet där det konstaterades att besökande bröder på våra gradgivningar ökat på ett glädjande sätt och att ekonomin
är stabil och bra. Han nämnde också att ett gemensamt Mästaremöte
ska hållas i Västervik under mars månad där man drar upp nya riktlinjer för vår Ordens fortsatta verksamhet. Årets Riksting hålls i Kalmar
och han tyckte att så många som möjligt skulle försöka att deltaga där,
för det är alltid en oförglömlig upplevelse.
Hyllningen till dagens recipiender hölls av M där han framhöll att det
var roligt att få starta verksamhetsåret med få välkomna två nya bröder
i Logen 7 Junehus och hälsade dom varmt välkomna i vår brödrakrets.
Recipiendernas tal hölls av Niklas Thorp som tackade alla bröder och
faddrar att de fått bli delaktiga i vår loge och tyckte det skulle bli både
roligt och lärorikt.
M Tommy Eriksson från Logen 28 Gondler hade begärt ordet, där han
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poängterade att vänskapen är den som knyter oss samman och som
gör att vi besöker varandra i logerna. Han uppmanade till mer besök i
andra loger och garanterade ett lika varmt välkomnande där som man
får i Logen 7 Junehus. Han framhöll att vi inte får missa Rikstinget
i Kalmar, det är en häftig upplevelse att få träffa bröder och systrar
ifrån hela Sverige. Roger Pierre Alisson Logen 10 Withala hade också
begärt ordet. Han höll ett fint tal mestadels till våra nya bröder om
hur viktig vänskapen är och tackade för en mycket trevlig kväll hos
Logen 7 Junehus. Efter alla tal var det dags för lotteridragning och
kaffe. Sedan delade M ut några blomsterbuketter med sin uppskattning till bröder som rekryterat flera bröder till vår loge, nämligen
bröderna Jan Lithman och Victor Hermansson. En blombukett till en
välförtjänt broder Åke Ohlsson som tyckte det var dags att avgå från
tjänsten som vakthavande broder, som väl visade sin glädje över denna uppskattning. Två bröder som fått belöningstecken under kvällen,
Pär Löfstedt och Jan Lithman fick också var sin blombukett och tackade för denna oväntade uppskattning de fått under kvällen. En mycket
trevlig samvaro och hög stämning hela kvällen.

Bifrostorden

100 år!

2025
BIFROST

FAKTARUTA

Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Fredagen den 6 december 2019
Antal besökande inkl. recipiender: 35
Recipiender: Johan Aronsson 2 Eyrabro-Havamal, Mats
Bengtsson 2 Eyrabro-Havamal, Dan Erlandsson 2 EyrabroHavamal, Ulf Klaeson 2 Eyrabro-Havamal, Hans Pettersson
2 Eyrabro-Havamal, Tommy Pettersson 2 Eyrabro-Havamal,
Mikael Kainulainen 9 Carolus, Daniel Wester 9 Carolus,
Fredrik Wågemo 9 Carolus
Gäster: Samtliga från 2 Eyrabro-Havamal M Sven Dahlberg,
Anders Lord, Lennart Niklasson, Per-Erik Odler, Tommy
Pemer, Jan-Erik Wennerstrand, Ragnvald Sjökvist, Johan
Aronsson, Mats Bengtsson, Dan Erlandsson, Ulf Klaeson,
Hans Pettersson, Tommy Pettersson

9 Carolus

Nu söker vi 10 huvudsponsorer som vill sätta

sitt namn på brödrakartan och bidra till att
FAKTARUTA
Grad
Kunskapenspå
Grad
sättaIII:
guldkant
vårt 100 årsjubileum.
Datum: Fredagen den 15 november 2019
Antal besökare inkl. recipiend: 21
Vårt exklusiva
sponsorpaket
innehåller:
Recipiend:
Nils-Staffan
Wiberg 2 Eyrabro-Havamal
• 2 VIP-biljetter
till banketten
Besökande
bröder: Tommy
Pettersson, Lennart Niklasson 2
Eyrabro-Havamal
• Hotellrum – 1 natt för 2 personer i

dubbelrum
Fr. v Mästare
Ericsson,
• Helsida – samlingsannons
medChrister
samtliga
Recipiend Nils-Staffan Wiberg
sponsorer i varje nummer
av Bifrostordens
2 Eyrabro-Havamal, gästande
tidning (4 nr/år) frambröder
till år
2025
Lennart
Niklasson och
• Pluggannons för varje
sponsorföretag
Tommy
Pettersson 2 Ey- i
rabro-Havamal
minst en tidning/år fram
till år 2025
Nu
var
• Exponering på hemsidan hösten här och Logen 9

Carolus hade en loge i Kunskapens Grad. Våra egna Bröder hade förutsättningarna till reception hade tyvärr förhinder. Men logen Eyrabro
Kostnad:
10 000
kr/år fram
–Havamal
Hade broder
Nils-Staffan
Wiberg till
som2025
kom ochvid
recipierade
tecknande
under
2019.
Samtliga
hos oss. Det var hans andra grad av tre som han tog intäkter
hos oss i vår loge.
Vi går
fortsatte
kvällen med till
en brödramåltid
som var helt fantastiskt. Efter
oavkortat
vårt jubileum.
det gick vi upp till baren och drack kaffe och fortsatte med bordsritusen.Mästare Christer Ericsson höll talet till Orden och ExM Hans
För mer information kontakta kansliet eller
Wester höll talet till Recipienden Nils-Staffan Wiberg som han själv
intendent.
gavordens
Vänskapens
Grad för ett år sedan.
Kollekten till Carolus hjälpfond gav denna kväll 816 kr. Ett stort tack
till alla besökande bröder.
Referent & Fotograf Hans Wester

Referent & Fotograf
Hans Wester

Mästare Sven Dahlberg Eyrabro-Havamal, Mästare Christer Ericsson med Recipienderna.

Referent & Fotograf Jonny Ejderbring

smäller det! Bifrostorden fyller 100 år
och det ska vi fira med en oförglömlig
jubileumskväll på Stadshuset
Karlskoga i Stockholm.

flera bra tal under kvällen. Bland annat höll Tommy Pettersson tacktalet från recipienderna och gjorde det mycket bra. Kollekten till 9
Carolus hjälpfond uppgick till 694 kr. Mästarebordets blommor gick
till Lennart Niklasson för att han på mycket kort varsel kunde ställa
upp som talare. När alla var nöjda, var det lagom att ge sig av hemåt.
Bröderna från Eyrabro-Havamal tackade för sig och gick på led ner
till busshållplatsen där Länsbussen tog dom över Kilsbergen hem till
Närke.

Bengt Samuelsson. Till dagen
ärad med Veterantecknet, flankeras av Mästare Sven Dahlberg
Eyrabro-Havamal, Mästare
Christer Ericsson

BIFROST

FAKTARUTA

Loge utan reception
Nu var det dags för årets sista
Datum: Fredagen den 24 januari 2020
gradgivning, den gick i hoppets
Antal besökare:18
tecken. Vi hade själva tre recipiender. Men att Eyrabro-Havamal besökte oss var riktigt roligt. Att dom sedan var en hel karavan
FSM Klas Ahlstrand, Mästare
som tog sig över Kilsbergen med mängder av bröder och recipiender
Christer Ericsson och ASM Tord
gjorde inte saken sämre. Det vart totalt nio recipiender som kom och
Andersson
recipierade i Hoppet Grad. Mästare Christer Ericsson genomförde
Den 24 januari träffades ett antal
ritusen på ett mycket bra och värdigt sätt, som alltid. Broder Bengt
bröder för årets första logekväll.
Samuelsson kunde inte åka till rikstinget och mottaga sitt VeteranteckDå passade vi på att även hålla
en, så Mästare Christer delade ut det under dagens ritus. Sedan var det
vårt årsmöte. Allt gick bra. Didags för en årets höjdpunkt hos 9 Carolus. Nämligen ärtsoppa, pannrektoriet fick ansvarsfrihet utan
kakor och punsch. Att vi alltid har hemma lagad ärtsoppa och pannkanågra tveksamheter. När årskor kan vi tacka Broder Bengt Samuelsson för. Han steker pannkakor
mötet var klart fortsatte vi med en loge utan reception. Det var inte
och kokar ärtsoppa i flera dagar. Tack en än gång till Samos. Det var

Beställ redan nu våra
jubileumsmanschettknappar

Unikt tillfälle! Passa på
att beställa våra exklusiva
manschettknappar.

Begränsad upplaga!

Pengarna går oavkortat
till Bifrostordens 100-årsjubileum.
Beställning sker via din
loge eller kansliet.

BIFROST

495

100-ÅRSJUBILEUM 1925–2025

kr/pa

r

100-ÅRSJUBILEUM 1925–2025

www.bifrostorden.se
BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 1

Februari 2020

BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 1

Februari 2020

13

många bröder som kom, vi var 18 bröder. Men vissa kvällar har vi
tuff konkurens av BIK Karlskoga som hade hemma match just denna
kväll. När vi var klara i kapitelsalen väntade vår brödramåltid på oss.
Det var Bruschetta med avokadotapenade. För att sedan fortsätta med
Schweizer biffar, stekt potatis och en gudomlig god sås. Skattmästaren meddelade att kollekten till Logen 9 Carolus hjälpfond blev 475
kr. Efter att Skattmästaren J-P Bäckström redovisat kollekten vart han
ärad med Mästarebordets blommor för allt jobb han lagt ner på arbetet
med ekonomin. Trott det glesa antalet med bröder var det en mycket
trevlig kväll med fin gemenskap.
Referent & Fotograf Hans Wester

10 Withala

Vetlanda

FAKTARUTA

Grad V: Trohetens Grad
Datum: Fredagen den 17 januari 2020
Antal besökare inkl. recipiender: 71
Recipiender: Från Logen 11 Löfstad - Jan Richardsson och
Jonas Carlsson. Från Logen 34 Linneus - Per Krantz, SvenOlof Carlsson och Anders Linde. Från Logen 10 Withala
Robert Pierre Alison, Sorin Ardelean, Gert Axelsson, Håkan
Edvardsson, Peter Johansson, Leif Skiöldh och Tomas Thylén
Westberg.
Gäster: OHL Lars-Erik Furuskog, IOEM Lars Axehill, M
Stefan Paulsson från Logen 11 Löfstad och M Alexander
Airosto från Logen 34 Linneus

13 Torkild

Södertälje

Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Onsdagen den 13 november 2019
Antal besökare inkl. recipiend: 31
Recipiend: Lars Jonsson
Gäster: SLM Heimdal Björn Torstenius

Denna onsdag
gavs i Södertälje, Kunskapens
Grad. Vår M Assar Åberg ledde
logen genom de
vanliga proce-

Recipienderna Emil Ljunggren
och Fredrik Arvidsson med M
Peter Wrethander i mitten.

Lite mingel med bröder
och systrar innan julbordet
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Referent & Fotograf Mikael Bergh
Fr. v Lars Jonsson, M Assar
Åberg, samt trekamps vinnaren
Risto Sarkola

Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Fredagen den 6 december 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 44
Recipiender: Emil Ljunggren, Fredrik Arvidsson
Gäster: OHL Lars-Erik Furuskog

OHL Lars-Erik Furuskog och br
Jon Asp med vår Prismansyster
Annika Möller.

När bröderna kommit ut ur kapitelsalen var det en kort paus innan vi
fick gå in till brödramåltiden men det brukar inte vara något problem
att fördriva den stunden.
Brödramåltiden avnjöts som vanliga under glada former och avslutades med ett väl genomtänkt tacktal från vår nyantagna broder.
Kvällen avslutades som vanligt med kaffe och lottdragning.

FAKTARUTA

FAKTARUTA

Årets sista gradgivning var tillägnad Hoppets Grad och M Peter
Wrethander och hans tjänstgörande brr genomförde som vanligt
ritus på ett mycket förtjänstfullt
sätt. De två recipienderna fick mottaga sina gröna band. Br Thomas
Pettersson kallades till Mästarebordet för att mottaga blommor med
anledning av sin 60-årsdag. Eftersom vi denna kväll skulle ha julbord
tillsammans med damerna, genomfördes ingen brödramåltid. M höll
talet till Orden i kapitelsalen denna gång. När vi alla brr kom ner från
kapitelsalen väntade damerna i samlingslokalen. När alla 64 deltagare
hade intagit sina platser bjöds vi på ett fint och lagom stort julbord
och alla lät sig väl smaka. Kvällens snaps var den 102: a i ordningen
som nu provades till julbordet och det var OP Andersson Petronella. Br Morgan Kiskanyadi uppvaktades med blommor eftersom han
fyller 50 år om en vecka och br Lars-Bertil Bernholtz genomgick för
några veckor sedan en höftoperation och uppmuntrades därför nu med
blommor. Mästarebordets blommor gick denna kväll till vår Mu Emil
Ljunggren. Kvällens insamling till Logens verksamhet gav 1 209 kr.
När alla var mätta och belåtna avslutades kvällen med lotteridragning
av brr Stefan Sandberg och Fredrik Bernström och det skulle visa sig
att av totalt tolv vinster så var det bara några få systrar och bröder som
tog hem alla vinsterna. Det är bara och gratulera dem. Innan vi gick
hem tackade Mu Emil Ljunggren våra två damer, Monica Asp och
Ewa Straume, som hjälpt oss i köket denna kväll och därefter önskade
vi varandra God Jul och Gott Nytt År.
Referent Curt Sandberg.
Fotograf Anders Kling

durerna på ett säkert sätt. Efter ordinarie ritus var det tre bröder som
fyllt år som gratulerades och dessutom delades ett försenat diplom ut
till segraren Risto Sarkola i logens årliga trekamp.

Recipienderna och de tre Mästarna. Bakre raden från vänster Håkan
Edvardsson, Tomas Tyhlén Westberg, Robert Pierre Alison, Peter
Johansson, Jan Richardsson, Jonas Carlsson, Leif Skiöldh och SvenOlof Carlsson. Främre raden från vänster Anders Linde, Sorin Ardelean, M Alexander Airosto, M Peter Wrethander, M Stefan Paulsson,
Gert Axelsson och Per Krantz.

Årets första gradgivning var tillägnad Trohetens Grad. Som traditionen bjuder så var det vår tur att ha Grad V i år. Vi i Vetlanda och Logen
34 Löfstad i Tranås turas om att ha just Grad V vartannat år. Den här
gången kom en buss med 17 glada brr från Löfstad och inte nog med
det, det kom även 7 glada brr från Linneus. M Peter Wrethander och
hans tjänstgörande brr gav oss besökande brr och recipienderna en fin
upplevelse i kapitelsalen. När det var dags för recipienderna att motta
de nya gradbanden fick vår M hjälp av både M från Löfstad och Linneus. Som vanligt så fick vi god mat och dryck vid brödramåltiden och
med alla dessa gäster så förgylldes tillvaron för oss Withalabröder. Vid
brödramåltiden höll M Stefan Paulsson, Logen 11 Löfstad den andra
hyllningen till Orden och vår M Peter Wrethander höll sedan talet till
kvällens recipiender där han konstaterade att det var den sista graden
för recipienderna i grundlogen. Nästa gång är det dags att bli en del av
storlogen. Br Tomas Thylen Westberg höll ett litet tacktal för sig och
de övriga recipienderna. Mästarebordets blommor gick denna kväll
till vår skattmästare Jan Karlsson. Insamlingen till Logens verksamhet
blev hela 1 865 kr. Vid lotteridragningen blev som vanligt några brr
glada vinnare och som avslutning, tackade kvällens Mu Lars-Erik Furuskog våra tre damer, Lotta Furuskog, Monica Asp och Anita Kling,
som hjälpt oss i köket.
Referent Curt Sandberg
Fotograf Anders Kling
Samtliga nu levande ExM för
Logen 10 Withala var på plats
och det var tvunget att förevigas
med ett foto. Från vänster Sten
Sjödahl, Göran Straume, Jon
Asp, Lars-Erik Furuskog, Ingemar Dalsjö och Curt Sandberg.
Glada bröder runt bordet. Från
vänster Mats Göransson, Göran
Straume, Göran Haraldsson och
Jan Lindqvist.
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Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Onsdagen den 11 december 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 48
Recipiender: Jan-Erik Rönnholm, Conny Englund
Gäster: OK Olavi Ollikainen, M Bengt Hellström 4 Valhall,
ExSLM Stig Mikaelsson, ExSLM Per Dyberg, Stig Axelsson,
Filip Berglund och ExM Göran Hellman 8 Manheim
Hoppets Grad firades i Södertälje denna onsdag i december då vi samtidigt bjudit in till vårt årliga julbord, de två recipienderna som skulle
få sin nya grad upplevde en stämningsfull ritus. Därefter var det sam-

Vetlandaföretag som
stödjer
10 Withala
Withalaföretag
som
stöder
Bifrost
– Gynna
dessa
företag–
- gynna
dem
Du
också SI-BYGG AB
Vetlanda tel.:30383
- 132 34
Storgatan
A Vetlanda

Christian
Johansson
tel.:0383
0383
- 76
Christian
Johansson tel.:
- 76
11 11
30 30

Roger
RogerJohansson
Johansson

SI-BYGG AB
Vetlanda
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www.holsbyfonster.se

Nybakat bröd alla dagar från eget bageri!
Vi kan el, vvs och ventilation
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Logen 10 Withala

Tel.: 0383 - 76 33 25

Nybakat bröd alla dagar från eget bageri!
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Fr. v Jan-Erik Rönnholm, M Assar Åberg,
Conny Englund
ling i barrummet innan
vi blev inkallade till
matsalen där vårt dignande julbord var framdukat och som vanligt
till jul hade vår Mästare
Assar sitt dragspel med
sig som han spelade och
underhöll oss med. Recipiendernas tacktal hölls av Jan-Erik. Efter
detta var det bara lottdragningen kvar, och när den var klar började
bröderna lämna vår loge mätta och nöjda.

15 Norheim

Referent & Fotograf Mikael Bergh.

Västervik
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Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Fredagen den 22 november 2019
Antal besökare inkl. recipiend: 39
Recipiend: Morgan Sjöberg
Fr. v recipiend Morgan Sjöberg
och M Kenneth Drott

FAKTARUTA

Grad V: Trohetens Grad
Datum: Fredagen den 17 januari 2020
Antal besökare inkl. recipiender: 30
Recipiender: Johan Andersson, Sören Matsson och Kent
Svensson
Fr. v Johan Andersson, Sören
Matsson, M Kenneth Drott och
Kent Svensson
Efter en lång dag med bland annat
deltagande på begravning känns det
lugnande att komma ner till Ordenshuset denna i övrigt fina vinterdag.
Efter en perfekt gradgivning så kändes det verkligen som det ska kännas
när vi Norheim bröder träffas. Talet till Orden hålls av IL Mats Berg.
Han talade att han blev tillfrågad 1996 om han var intresserad av att gå
med i Bifrostorden. Han tänkte att jag provar och ser vad detta här är
för något, och resten är som det brukar heta, historia. Han berättar att
det sällan går en dag utan att han möter en broder i mataffären, på promenaden etc. och att den är en härlig känsla med denna gemenskap.
Mats är också IL i storlogen Ladulås och passade på att påminna om
att besök i andra grundloger och besök i storloge (som ju har gradgivning i olika grundloge-städer) är mycket givande och intressant.
M Kenneth Drott håller talet till recipienderna. Han talar om att grad
V är högsta graden i grundloge och hur den knyter ihop budskapen
i grundlogens graders, men att resan i bifrost långt ifrån är över. Det
finns mycket kvar att upptäcka inom vår Orden och nästa steg blir ju
storlogen, även om det måste få gå några år innan det blir dags för
det.
Dagens recipiender tackar genom Br Johan Andersson för den fina
upplevelsen i kapitelsalen. Han berättar att de sett mycket fram mot
denna dag och att deras förväntningar infriades. Trohet är en viktig
dygd i livet, trohet mot sin partner, sina vänner, sina bifrostbröder och
framförallt mot sig själv.
M Kenneth överlämnade Mästarebordets blommor till Br Thomas
Sundgren för att han alltid ställer upp och hjälper till även om han
inte kan delta i kapitelsalen (Thomas har grad I). Mu Anders Svensson tackar också Br Thomas samt Br Robin Hultgren (Grad III) som
gör att han lugnt kan delta i kapitelsalen i vetskap om att förberedelserna inför brödramåltiden är i trygga händer. Norhild-damerna Yvonne Eriksson, Karin Liedberg och Anita Svensson fick kram och en ros
av M Kenneth som tack för hjälpen med servering, disk mm. Br Robin
Hultgren avslutade kvällen med lotteridragning och delade ut många
fina vinster.

Undertecknad är på grund av jobb
mycket sen ner till ordenshuset,
det är bara att skriva in sig och
sen raka spåret in i kapitelsalen.
I Leif Matsson med kollegor har
som vanligt iordningställt salen
helt perfekt. Perfekt är också rätt
beskrivning för hur gradgivningen
förlöpte. Vid brödramåltiden bjöd
T Roger Oskarsson och hans ersättare Björn Alm på skönsång i form
av två snapsvisor lagom till förrätten. Mu Anders Svensson håller sen
talet till vår Orden. Han talade om vad Orden betytt för honom och
hur hoppet är det sista som överger oss när vi hamnar i svåra situationer. Anders avslutar med att han hoppas att Orden och logen ska
växa och att alla bröder ska få må bra. M Kenneth Drott håller talet till
recipienden. Han talar om hoppet men även om vänskap, kunskap och
frihet och hur de tre dygderna och graderna är grundvalen i Bifrostordens lära. Han avslutar med en uppmaning till oss alla att fortsätta
Referent Michael Steiner. Fotograf Anders Söderström
att besöka logen så ofta vi kan. Dagen recipiend tackar för den fina BIFROST
upplevelsen i kapitelsalen och ser fram emot att få uppleva sin nya
grad som besökande broder för att kunna reflektera över alla de kloka
ord han hört idag.
Järfälla
Denna kväll var det ovanligt många som ville hålla tal. Sk Peter Jonsson hade ordnat dagens förrätt och uppmanade bröderna att göra detsamma framöver både för att det är roligt och för att det är till nytta för
Ordens ekonomi. Br Ronny Andersson bor i Östersund men försöker
Grad IV: Hoppets Grad
besöka logen åtminstone en gång per år och han blir aldrig besviken
Datum: Fredagen den 22 November 2019
när han får tillfälle att göra det. Mu Anders Svensson informerar om
Antal besökande inkl. recipiender: 30
lite förändringar gällande beställningar och Swish-betalningar. Br
Recipiender: Stefan Billerstam, 5 Åsagård, Jim Fogelqvist, 32
Börje Andersson talar om att han vill försöka komma oftare då han
Runrike.
alltid har det mycket trevligt på våra gradgivningar. Börje är jubelbroGäster: IOEM Astor Baldersten, 16 Runheim, SLM Heimdal
der och det var minst en jubelbroder till närvarande! M Kenneth överBjörn Torstenius, M Kent Andersson 5 Åsagård, Peter
lämnade Mästarebordets blommor till UB Lars Andersson och följde
Nienhuysen 32 Runrike
upp det med kram och ros till de Norhild-damer som hjälpt oss under
kvällen. Br Robin Hultgren avslutade kvällen med lotteridragning och
Fredagen 22 November var det dags för logen Runheim, Järfälla, Vikdelade ut dubbla vinster till både Mästaren och Munskänken.
sjö att hålla sammanträde i Hoppets Grad. Mästare för kvällen var
Referent Michael Steiner. Fotograf Anders Söderström
Forts. på sidan 18

16 Runheim
FAKTARUTA
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100 år!
100 år!
Bifrostorden

2025 smäller det! Bifrostorden fyller 100 år
och det ska vi fira med en oförglömlig
jubileumskväll på Stadshuset i Stockholm.

Nu söker vi 10 huvudsponsorer som vill sätta
sitt namn på brödrakartan och bidra till att
sättadet!
guldkant
på vårtfyller
100 årsjubileum.
2025 smäller
Bifrostorden
100 år
och det ska vi fira med en oförglömlig
Vårt exklusiva
sponsorpaket
innehåller:
jubileumskväll
på Stadshuset
i Stockholm.
• 2 VIP-biljetter till banketten
– 1 natt försom
2 personer
i
Nu söker •viHotellrum
10 huvudsponsorer
vill sätta
dubbelrum
sitt namn på
brödrakartan och bidra till att
• Helsida
– samlingsannons
med samtliga
sätta guldkant
på vårt
100 årsjubileum.
sponsorer i varje nummer av Bifrostordens
tidning
(4 nr/år) fram
till år 2025
Vårt exklusiva
sponsorpaket
innehåller:
• Pluggannons
för varje sponsorföretag i
• 2 VIP-biljetter
till banketten
en för
tidning/år
frami till år 2025
• Hotellrumminst
– 1 natt
2 personer
• Exponering på hemsidan
dubbelrum
• Helsida – samlingsannons med samtliga
Kostnad:
000 kr/år
fram till 2025 vid
sponsorer
i varje 10
nummer
av Bifrostordens
under
Samtliga intäkter
tidning tecknande
(4 nr/år) fram
till 2019.
år 2025
går oavkortat
vårt jubileum. i
• Pluggannons
för varjetill
sponsorföretag
minst en tidning/år fram till år 2025
För mer
information kontakta kansliet eller
• Exponering
på hemsidan
ordens intendent.
Kostnad: 10 000 kr/år fram till 2025 vid
tecknande under 2019. Samtliga intäkter
går oavkortat till vårt jubileum.
För mer information kontakta kansliet eller
ordens intendent.

100-ÅRSJUBILEUM 1925–2025
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Forts. från sidan 16

FSM Roland Johansson eftersom vår ordinarie Mästare Claes-Göran
Hörnqvist styr sin husbil mot varmare breddgrader. Roland förde logens bröder på ett förträffligt sätt genom en stämningsfull kväll.
Under brödramåltiden höll SLM Björn Torstenius talet till Orden. Talet till recipienderna hölls av M Kent Andersson. Astor Baldersten
höll också ett kortare tal där han jämförde dagens grad med sin egen
Grad IV som han erhöll år 1969. Bror Strandberg uppvaktades för
sina fyllda 85 år och Bror erhöll också Mästarebordets blommor för
sin vilja att alltid ställa upp för olika uppdrag. Vi har förmånen att få
hjälp av damlogen Modgunns systrar. Dagens kollekt som utgjorde 1
155 kronor gjordes till förmån för Modgunns verksamhet.
Vi bjöds som vanligt en utmärkt middag och efter kaffet dragning
på lotteriet som för kvällen tidigt blev slutsålt. Vinsterna blev – som
vanligt – ojämnt fördelade och några bröder hade större bördor än
andra när vi tog oss hemåt, där man kunde ana lite frost på marken.
Referent & Fotograf
Roland Ljungkvist
Triss i Mästare – SLM
Björn Torstenius,
Roland Johansson
och Kent Andersson –
flankerar våra bröder
i Hoppets grad, Stefan
Billerstam och Jim
Fogelqvist
Björn Torstenius samtalar med
Astor Baldersten

BIFROST
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Grad V: Trohetens Grad & parentation
Datum: Tisdagen den 28 Januari 2020
Antal besökande inkl. recipiend: 31
Recipiend: Johan Johansson 16 Runheim
Gäster: ExM Ulrich Wilmar 5 Åsagård, Torbjörn Sandberg 5
Åsagård
Tisdagen den 28 januari träffades logen Runheim, Järfälla, Viksjö till
en loge med Grad V, Samt dessutom parentation över br Anders Ekström. Mästare Claes-Göran Hörnqvist förde logens bröder på ett förträffligt sätt genom en stämningsfull och vacker kväll.
Under brödramåltiden höll br Bror Strandberg talet till Orden. Talet
till recipienden hölls av br Bo Pettersson. Br Kettil Saxlund fick motta
hedersbetygelser och en jubilargåva för att han har fyllt jämna år. Vi
bjöds som vanligt en utmärkt måltid och efter kaffet dragning på lotteriet som för kvällen tidigt blev slutsålt. När vi så småningom tog oss
hemåt, hade regnet – inte upphört men glesats ut en aning
Referent & fotograf
Roland Ljungkvist.

Broder Johan Johansson som under kapitlet
erhållit sin Grad V, flankeras här av Mästare
Claes-Göran Hörnqvist
och ASM Thomas Johansson.
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Alltid glada miner på Runheims
sammankomster. Här ExM K-G
von Wicken, Bror Strandberg
och dirigent Ulf Nyberg

Kramkalas efter brödramåltiden. Modgunns systrar avtackas
efter förnämlig hjälp med
serveringen. M Claes-Göran
Hörnqvist och MU Kjell Hestad
stod för kramarna
BIFROST

17 Grimner

Oskarshamn
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Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Fredagen den 6 december 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 65
Recipiender: Jonas Ström, Mats Ytterborg, Anders Wiklund,
Roger M Nilsson
Fr. v Anders Wiklund,
Mats Ytterborg, M Johan Brundin, Roger M
Nilsson, Jonas Ström
Höstens logesammankomster i Grimner
avslutades med fyra
recipiender som hoppades på Hoppets Grad.
Under väl genomförd
ritus dekorerade M Johan Brundin recipienderna i grönt band. Insamlingen till ”öppen julgemenskap” i kyrkans hus inbringade 4 000 kr där insamlade medel från
sponsorer går till att skapa julstämning för bl.a. ensamma, ett mycket
uppskattat initiativ. Brödramåltiden bestod av traditionellt julbord och
julsånger.
I talet till Orden berättade OL Bo Löfgren om de fyra eldsjälarna som
instiftade Bifrostorden på Stallmästaregården i Stockholm 1 april
1925. Han berättande även om kommande riksting 2020 som hålls i
Kalmar och det är ju behagligt avstånd för Grimner bröder. Han berättade vidare om Bifrostordens 100-årsjubileum i Stadshuset, Stockholm år 2025. Sedan Stadshuset blev bokat 2015 så arbetar OD med
arrangemanget och försöker finna lösningar som är ekonomiskt tilltalande för besökarna som förhoppningsvis skall bli ett tusental personer. I talet till recipienderna berättade M Johan Brundin att hoppet aldrig överger människan och med hoppet levande inom sig är människan
mäktig att utföra oanade storverk.
Tacktalet från recipienderna hölls av Broder Roger M Nilsson där han
hade skapat talet bestående av 73 ord som alla började på bokstaven
T, mästerligt gjort! Han började med ”Tacktal-trevligt” och avslutade
med ”Tidigare tredje gradarna tillfredställda-tillkännager tydligt-tänkvärt, trevligt, tack!”. Traditionellt bjöds det även på luciasång av recipienderna. Kvällen avslutades med Mästarebordets blommor till våra
damer i köket samt ett lotteri.
Referent & Fotograf Christer Bricer
BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 1

Februari 2020

FAKTARUTA

Grad V: Trohetens Grad
Datum: Fredagen den 10 januari 2020
Antal besökare inkl. recipiend: 62
Recipiend: Lars-Göran Netterström 28 Gondler
Gäster: OL Bo Löfgren, Åke Rudolfsson 28 Gondler
Kvällens recipiend Lars-Göran
Netterström omgiven av fr. v Åke
Rudolfsson 28 Gondler och LM
Johan Brundin

Stående fr. v Rolf
Hackzell, Bo
Andersen, Lennart
Nielsen, Leif-Göran Nilsson, Bengt
Jönsson, Björn
Esbjörnsson,
Thomas Johansson,
Jörgen Mandelberg
och Sten Svensson.
Sittande från vänster: Bengt Onemark, Thomas Ralfsson, Jakob
Ljungstedt och Mats Andersson

Det nya årets första logekväll var
inbokad med reception i Trohetens Grad. Två recipiender var
kallade och anmälda, varav en
från 28 Gondler samt en från 17 Grimner. Tyvärr drabbades hemmalogens egen recipiend av sjukdom samma dag, vilket innebar att vår
gästande recipierande broder från 28 Gondler ensam fick recipiera till
Trohetens Grad.
Vid den efterföljande brödramåltiden så hölls talet till vår Orden av
FSM Petter Sandstedt, i vilket han berättade om sin roll som FSM,
och vad den tjänsten innebär för honom. Han uppmanade också bröderna i logen att gärna åta sig uppdrag i logen i de fall de får en sådan
fråga av LM, och att detta ger så mycket tillbaka när man på så vis
blir mera involverad i logearbetet. Talet till kvällens recipiend hölls
sedan av LM, i vilket han bl.a. sa sig uppskatta att denne som Gondlerbroder valt att komma till 17 Grimner och recipiera till Trohetens
Grad, då han inte haft möjlighet att recipiera i sin egen hemmaloge.
Recipienden Lars-Göran Netterström framförde sedan i sitt tacktal ett
stort tack för en trevlig kväll som han fått uppleva hos 17 Grimner,
som det för övrigt var första gången han besökte, samt att han innan
gradgivningen haft en mycket berikande samvaro tillsammans med de
uppvaktande bröderna.
Två bröder, Börje Laksonen och Göran Carlsson, som fyllt jämna år
av lite olika valörer, uppvaktades med blomsteruppsättning av LM
ackompanjerad med hurrarop från bröderna. Mästarebordets blommor
förärade LM denna kväll, som ett tack för deras besök, till Lars-Göran
Netterström och Åke Rudolfsson båda från 28 Gondler. Lars-Gunnar
Johansson framförde en hälsning till bröderna från Sven Kristiansson
som p.g.a. sjukdom inte hade möjlighet att närvara denna kväll, och
OL Bo Löfgren berättade, till stor munterhet från bröderna, en mustig
historia hämtad ur en skrift som heter ”Småländska Ord och Läten.”
Kvällens lotteri, där vinsterna bestod av pressade druvor på flaska,
sågs som vanligt fem till antalet mycket nöjda vinnare.

och Mjölner tagit dessa ord till sig. Mjölner som är fadderloge till
Rimfaxe välkomnade de brr från norr att recipiera och deras. M Bo
Andersen fick agera på flera sätt och om detta får det förbli en hemligt
för alla som inte var närvarade denna kväll). Extra speciell kväll var
det för en broder som satt som fadder till två recipiender, det speciella
med det är att en br kommer från Rimfaxe och en var från Mjölner.
Det går alldeles utmärkt att vara en aktiv fadder till br i annan loge än
i sin hemmaloge. Ett citat från en okänd lyder –” Ett gästfritt hem, är
sällan GÄSTFRITT”.
De tre Recipienderna från Rimfaxe tillsammans med Mjölners sju
upptogs högtidligt i Hoppets Grad. Ritus såg till att förära dem med
insignier och delgav Ordens lära för denna grad. Brödramåltiden bjöd
på en härlig upplevelse för gomseglet i form av Skånsk gåsamiddag
med allt tillhörande. När M Sten Svensson talar blir det aldrig kort,
men alltid innehållsrikt och även bildande. I talet till Orden tog han
upp många av de namn och platser i den fornnordiska mytologin som
vi inom Orden använder. Nästa talare M Bo Andersen som höll talet
till recipienderna. och jag citerar detta tal –”Mästare, mina bröder,
dagens recipiender. Än en gång välkomna till graden, Hoppets Grad.
En bit som är viktig i Bifrostorden och där ni nu vandrat ett tag det
är kunskapen, kunskapen om oss själva, men också en kunskap om
omvärlden. En kunskap som den sanning sägande vännen rikt kan
bidra med. Att hjälpa en vän som kanske vacklar i livet, att få hoppet
och tron på framtiden är viktig. Vad vi Ordensbröder då kan göra är
att lösa med vår vänskap, att aldrig överge en broder, utan finnas där
med tröst, råd och hjälp, hjälpa en broder att se ett hopp mitt i all
bedrövelse. Det är det som aldrig överger människan, det är ”HOPPET!” Ett sådant tal som detta går inte att ta delar av, det hade varit
ett tjänstefel av mig, därav hela talet i detta referat. Vilket passade rätt
bra dessutom, för kvällens fördrag handlade om Jiujitsu som var mer
en uppvisning i kroppskontroll, självförsvar och andra bra rackartyg
som gör det lättare att försvara sig om någon skulle vilja dig något
illa, ett stort tack till br Mikael Ekdahl och Syster Marie Holst för
denna lära i självförsvarets ädla konst.

Referent & Fotograf Jan-Eric Carlsson.

Referent Glenn Danielsson. Fotograf: Kristoffer Roth Nielsen

BIFROST

18 Mjölner

Eslöv

FAKTARUTA

Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Fredagen 22 november 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 55
Recipiender: Bengt Jönsson 31 Rimfaxe, Bengt Onemark
31 Rimfaxe, Thomas Ralfsson 31 Rimfaxe, Mats Andersson,
Björn Esbjörnsson, Thomas Johansson, Jakob Ljungstedt,
Jörgen Mandelberg, Lennart Nielsen och Leif-Göran Nilsson.
Gäster: M Bo Andersen 31 Rimfaxe, ExM Rolf Hackzell 20
Vesthav, Peter Durö 33 Danheim
Det är alltid trevligt att samlas till Loge, men denna kväll var extra
speciell. Vi är Bröder, inte medlemmar är några av de viktiga meningar Ordens OSM förmedlar. Kvällen visade att Logen Rimfaxe
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Besök i logekapitel i stor- och grundloge är en av
förutsättningarna för befordran till högre grad

Utgivningsschema 2020
Nr
1
2
3
4

Manusstopp

2 februari
17 maj
27 september
22 November

Till läsare

V9
V 24
V 43
V 51

Temasidor

28 Gondler
2 Eyrabro/Havamal
15 Norheim
9 Carolus
19

FAKTARUTA

Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 13 december 2019
Antal besökande inkl. recipiend: 52
Recipiend/Fadder: Jimmy Eriksson/Bjarne Sjöbeck
Gäster: SLM Gotheim Ulf Jaremo, M Peter B Arvidsson 33
Danheim, samt följande Brr från 33 Danheim: Jan O S Nilsson,
Stefan M O Johansson, Jörgen Elvstrand, Andreas Hörström,
Bo Andersson och Robin Andersson
Fr. v M Sten Svensson,
Tjg YL Leif G Nilsson,
Rec Jimmy Eriksson,
Fadder Bjarne Sjöbeck,
IL Glenn Danielsson,
SLM Ulf Jaremo, M
Peter B Arvidsson 33
Danheim

”Nu är julen kommen, nu är julen här” börjar en kanske inte helt
okänd julvisa från en film av Tage Danielsson. Med dessa ord ger jag
Er en julklapp (i efterskott), som ordinarie referent ger jag här nedan
min efterträdare möjligheten att skriva sitt första referat.
Femtiotvå förväntansfulla bröder samlades för logemöte i Frihetens
grad. Och visst var stämningen hög. Innan ritus serverades det glögg
med pepparkakor. Det så välkända sorlet slog emot en när man kom
in i lokalen. Ett härligt sorl som alltid väcker förväntan om en trevlig
kväll. Och den känslan måste hängt med en bra stund. YL Leif G Nilsson fick påkalla om uppmärksamhet mer än en gång då Brr fortsatte
sina sköna samtal.
Kapitlet genomfördes traditionsenligt och stämningsfullt. Dagen till
ära invigdes en ny broder i vår Orden. Premiär som Munskänk denna
kväll hade Br Rikard Sjöstedt, en premiär han skötte galant. Traditionsenligt bjöds det på ett klassiskt julbord där man lätt hittade sina
favoriter bland sill, lax, leverkorv och revben. Som sig bör diskuterades kö ordningen till maten och många hungriga blickar spanade på
läckerheterna som dukades upp. En sak vet vi. Ingen gick hungrig därifrån. Kvällen fortsatte som sig bör. Sorlet och bestickslammer avlöstes av sånger och tal. Naturligtvis sjöngs ”Ovanlär”, en sång som vid
det här laget nästan kan betecknas som logens egna ”nationalsång”.
M Sten Svensson talade till Orden. Han fyllde på våra kunskaper om
asken Yggdrasil och den världsbild våra förfäder hade. Vi fick snabbt
kunskap om både brunnar, jättars rike och de mer eller mindre fientliga relationerna mellan jättar och asagudar. Asatrons många namn på
platser och figurer avlöste varandra snabbt. Allt avslutades med ett
allvarligt leende i sann M Stens tappning, ”Det blir förhör nästa gång”.
Kvällen fortskred med många samtal och härliga skratt. Även våra
gäster och vår nyblivne broder fick komma till tals i de tal de framfördes. Recipiend Jimmy Eriksson fann sig snabbt i brödraskapet, i sitt tal
tackade han för förtroendet och framförde sedvanligt även ett tack till
sin fadder. Lite extra värmdes våra hjärtan då Sk Br Roland Andersson förkunnande resultatet av insamlingen, den gav 2 348 kronor som
oavkortat skänktes till julhjälpen i Eslöv. Ett stort tack har inkommit
till vår loge från Svenska kyrkan som är arrangör av julhjälpen, de berättar att vårt bidrag tillsammans med några andra kommit drygt 70 familjer till hjälp för att få en hjärtlig och harmonisk jul. Mästarebordets
blommor delades idag ut till vikarierande YL Leif G Nilsson samt till
vikarierande Mu Rikard Sjöstedt för deras lysande insatser. Som sig
bör avslutades kvällen med lotteri. Det är mycket sällan jag vinner på
lotterier. Läser man lite historiskt i gamla referat är det tydligen inget
unikt. Tidigare referenter har även de sällan lyckats i lotterierna. Dock
blev det ändring denna gång. Mina smaklökar skulle tydligen föräras
några chokladpraliner. För att sammanfatta kvällen så tänker jag som
så här. Det må vara kallt och blåsigt ute men i Logen 18 Mjölners möten är det alltid varmt och behagligt. På återseende…
Referenter Jonas Möller/Glenn Danielsson
Fotograf Jakob Ljungstedt
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FAKTARUTA

Grad V: Trohetens Grad
Datum: Fredagen 24 januari 2020
Antal besökande inkl. recipiender: 58
Recipiender: Lars Levin 23 Forsete, Bent Bach Holst, Thomas
Karlsson, Öyvind Pedersen, Jan Sergo 18 Mjölner
Gäster: ExM Bengt Widén 23 Forsete, Mikael Juvin 23 Forsete
Sittande kvällens
Recipiender omringande av samtliga tjänstgörande
Bröder. (Logens
Munskänk längst
ut till höger deltog
inte i kapitlet)

Kära Bröder! Man ska sluta på topp heter det, denna kväll hos Mjölner kommer M Sten Svensson hålla sina sista tal som Mästare och lilla
jag skall skriva mitt sista referat som ordinarie referent. Därför vill
jag redan tidigt göra Dig förberedd på ett detaljerat och långt referat.
En mycket speciell logekväll på många sätt stod för dörren, nitton
Brr väntade i härlig broderlig stämning då ritus pågick i kapitelsalen.
Femtioåtta Brr skulle senare sammanstråla i en händelserik måltid,
tror det är rekord i båda kategorierna vid en Grad V.
I sitt första tal av de två sista talade M Sten till Orden. I talet som handlade om antalet bröder i Orden, medelåldern m.m. ” Må vår Orden stadigt tillväxa och förkovras” Ordet tillväxa är ju självförklarande, men
förkovras? I SAOL hittar man olika betydelser och synonymer, bland
annat; göra framsteg, gå framåt, tilltaga, tillta och bli bättre. Detta är
vad den snart 100-åriga ambitionen fastslog av Ordens fyra grundare
redan 1925, och som alltjämt är ledorden i vår verksamhet. Den som
vet bäst om han passar in i vår gemenskap, är inte du, utan det är den
presumtiva brodern själv! Som slut mening i detta än mer detaljerade
tal avslutande M med citat-” Ta initiativ, berätta om logen och Orden
och ställ frågan, det är så vår Orden stadigt kan tillväxa och förkovras”. Talet till recipienderna bjöd M på bland annat poesi. Kvällens
recipiender fullbordat alla graderna som en Mästare i grundloge kan
ge. Om ett par år kommer ni bli kallade till Storlogen, men kom ihåg
att Ni alltid kommer tillhöra grundlogen. Lycka till i er vandring mot
högre mål, blev sista orden från M Sten Svensson.
Recipiendernas tal blev till antalet två. Det första höll Br Lars Levin
som bland annat berättade att han ser just på framtiden inom Orden,
speciellt en kväll som denna då gästfriheten och broderligt omhändertagande präglats som gästande rec. Broder Jan Sergo tog vid där
Br Lars slutade och avslöjade dessutom att YL gjort dem lite nervösa. Mästarebordets blommar förärades de två Brr Bo Persson och
Sven-Eric Persson som gjort ett stort jobb men oftast i det dolda under
hela 2019, nämligen att dekorera kapitelsalen inför varje gradgivning.
Kvällens föredragshållare gjorde sig förberedda, som skulle ta kvällen
till nya höjder. De båda Brr Sven-Åke Ståhl och Rikard Sjöstedt är
medlemmar i Eslövs MFK och berättade om allt man behöver veta om
modellflyg och gjorde en kort uppvisning i inomhusflygning så att de
kommande vinstlotterna yrde i lokalen.
Efterrätten avnjöts under tiden lotteriet genomfördes och kanske var
det så att någon köpt nitlott men vann just pga att lotterna bytat, detta
är ingen som vet. Vem vet, jag kanske kommer att göra ett och annat
s.k. gästspel som referent i framtiden. Lämnar med gott samvete över
denna post, tack för mig!
Referent Glenn Danielsson. Fotograf Jakob Ljungstedt

OD-ledamot har ordet
1 Ordens Räntmästare 3 Ordens Intendent
2 Ordens Lagman
4 Ordens Marskalk
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19 Gagnrad

Borlänge

FAKTARUTA

Loge utan reception
Datum: Onsdagen den 8 januari 2020
Antal besökande: 26
Besökare: OK Olavi Ollikainen, OC Anders Randelius, Åke
Ekstam 28 Gondler och Göran Mattisson 4 Valhall.
Efter en skön och avkopplande jul- och nyårsledighet var det dags
för 2020-talets första logekväll hos Gagnrad. Logen besöktes av OK
Olavi Ollikainen och OC Anders Randelius, Åke Ekstam, Gondler
och Göran Mattisson, Valhall. Förutom mingel i baren med ”kôrv mä
brô” och allehanda drycker, ritus i kapitelsalen och brödramåltid, så
hade vi denna gång besök från Väntjänsten i Borlänge. Bifrostorden
genom Gagnrad överlämnade en gåva till Väntjänsten. Väntjänsten i
Borlänge är en ideell förening som ställer upp som stöd och hjälp till
äldre ensamma människor som är i behov av det. Som vanligt lotsade
M Allan Löwenhamn oss övriga tjänstgörande bröder genom ritus på
bästa sätt. Olavi Ollikainen tillsammans med Anders Randelius förärade Sten Lundén OVT för 25 års ledamotskap i Bifrostorden.
Under brödramåltiden talade Anders Randelius om kvällens ritus som
handlar om insikt om de högre värden vi är delaktiga av. Ett av Ordens syften är att bedriva hjälpverksamhet och dagens mottagare av
Bifrostordens gåva var verkligen ett bra val av Gagnrad.
Olavi Ollikainen berättade i sitt tal om när Gagnrad bildades. Valhall
är Gagnrads fadderloge och invigningen av Logen 19 Gagnrad skedde
den 8 februari 1975 av OSM Hjalmar Malmström. Man fyllde en bil
i Stockholm med diverse rekvisita och åkte till Borlänge. De dokument som finns pekar på en minst sagt fullproppad dag. Det genomfördes inte mindre än tre gradgivningar- Frihetens, Vänskapens och
Kunskapens grader på en och samma dag. Utöver dessa genomfördes
även en Kammarreception. Olavi Ollikainen överlämnade en gåva till
bröderna i Gagnrad och han hoppades att den skulle komma alla bröder i Gagnrad till gagn. Och som traditionen bjuder när Valhall- och
Gagnradsbröder träffas, så skålades med en specialkomponerad dryck
ur dryckeshornet som Gagnrad erhöll av Valhall vid invigningen av
Gagnrad. Kaffe och avec samt lotteridragningen avslutade ännu en
trevlig kväll i sann Gagnrad-anda, där Avestabröderna för en gångs
skull blev utan priser, då alla priser i lotteriet gick till våra gästande
bröder.
Referent & Fotograf
Sven Olsson
Åke Björk, Logens Curator, tillsammans med två representanter
för Väntjänsten i Borlänge

BIFROST

21 Midgård

Linköping

FAKTARUTA

Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Fredagen den 29 november 2019
Antal besökare inkl. recipiend: 24
Recipiend: Roger Samuelsson
Grad IV med Julbord, inför denna grad så kunde vi tyvärr inte få ihop
till alla tjänster i kapitelsalen. Vi tackar våra bröder från 12 Nicopia
för hjälpen med ASM Gustaf Pedersen och IL Anders Lindgren. Även
MU saknades för kvällen men det tog I Tommy Carlbom tag i och såg
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till att det flöt på fint med stor hjälp av våra nya bröder i grad I som fick
sköta betalningar mm. M Lars Bengtsson förde logen med den äran.
Gästande bröder från 12 Nicopia Mästare Börje Berzén och Jan-Eric
Lindquist från 11 Löfstad, samt Göran Thorén. Under middagen så
fick ritus anpassat lite för att fungera ihop med julbordet som hade
dukats upp av Gulahuset. Till Sillen blev det snaps och snapsvisor
som D P-A Friberg hade tagit fram så att alla kunde vara med. Talet
till Orden hölls av Lasse Pettersson där han talade om Bifrostbågen
och donationen till Prostatacancerfonden. M Lars Bengtson höll talet
till recipienden, SK Bo Petersson föredrog kollekten och meddelade
att även denna blir en gåva till Prostatacancerfonden. Som slut på
brödramåltiden fick Lars Freij Mästarebordets blommor. En mycket
lyckad avslutande grad för året 2019.
Referent Peter Alvhed.
Fotograf Owe Svensson
Fr. v M Lars Bengtsson
och Roger Samuelsson

Midgårds Julbord, i förgrunden
Johnny Irebro
BIFROST

FAKTARUTA

Grad V: Trohetens Grad
Datum: Fredagen den 24 januari 2020
Antal besökare inkl. recipiender: 35
Recipiend: Erik Olsson
Gäster: M Nils-Erik Carlevad, Stig Åke Andersson, Jan-Erik
Eriksson, Håkan Jansson, Sigvard Lans, Åke Lundren, Mikael
Olsson, Ted Rönn. Göran Thorén 11 Löfstad
Antalet 35 bröder på decenniets första gradgivning, det bådar gott för
framtiden. Detta inkluderar åtta gästande bröder från 25 Alvheim. Vår
stående gäst Göran Thorén från 11 Löfstad var också med och denna
gång fick han tjänstgöra som Intendent. Gradgivningen genomfördes
lugnt och värdigt med flera ersättare. Efter vad vi förstod av recipienden Erik Olssons spirituella tacktal vid brödramåltiden så hade han
upplevt en fin gradgivning. Munskänken Christer Schmiedt var helt
suverän denna kväll, först hans innovation med kvällens drink, Bloody Mary, sedan hans fina presentation av kvällens meny, som skulle
vara vegetarisk, hans omtanke med Mästarebordets blommor där problemet var att få blommor i gradens färg, detta löstes med ett band
i gradens färg och slutligen födelsedagstårtor för våra två jubilarer.
Mästaren höll både talet till Orden, samt till dagens recipiend. I talet
till Orden talade han varmt om Rikstinget. Skattmästaren meddelade
att kollekten givit 772 kr som går till Prostatacancerfonden. Recipiendens fadder Peter Alvhed höll ett litet tal till Erik Olsson och framhöll den samhörigheten som fadder och broder hade. Efter måltiden
överlämnade Mästaren födelsedagsblommor till Hans Tudegård
80 år och Per-Ove Joelsson 70 år
och Mästarebordets blommor till
Christer Schmiedt för hans fina
insats som Munskänk.
Referent Peter Alvhed
Fotograf Owe Svensson
Övre bilden: M Lars Bengtsson
Recipiend Erik Olsson
Till vänster: Jubilarer Per-Olof
Joelsson, Hans Tudegård och till
höger M Lars Bengtsson
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22 Righeim

FAKTARUTA

Gävle

FAKTARUTA

Grad I: Frihetens Grad
Datum: Tisdagen den 26 november 2019
Antal besökande inkl. recipiender: 32
Recipiend/Fadder: Anders Hedkvist/Patrik Nyqvist, Björn
Nyberg/Torbjörn Scharp
Gäster: SLM Tirfing Tomas Lindkvist, M Johan Axelsson 14
Solheim och Sonny Angelkvist 27 Odinsal

Loge utan reception samt julbord
Datum: Fredagen den 13 december 2019
Antal besökare: 48
Gäster: IOEM Tore Persson, Bengt Eliason 31 Rimfaxe,
Magnus Bertilsson, Stefan Ericsson, Richard Fredin, Per
Persson, Marcus Petersson

FSM Anders Freiding tjänstgjorde som Mästare denna kväll då logen
har en Loge utan reception samt med ett efterföljande julbord. OSSM
Thommy Brännström dekorerade Peter Andersson med Ordens Veterantecken. Peter har under 25 år varit ledamot i Bifrostorden. Tidigare
Sittande dagens recipiender Björn i år vid Rikstinget i Södertälje blev ExM Lennart Bengtsson dekorerad
med samma tecken. Vid brödramåltiden som bestod av ett stort julNyberg och Anders Hedkvist.
Stående Fr. v M Johan Axelsson, M bord, infanns sig en god stämning.
Hans Söderström och SLM Tomas I anslutning till kaffet delades vinster från lotteridragningen ut.
En liten undran från mig, det skulle vara fint om de som är vegetariaLindkvist
ner fick smaka på de idag så välsmakande vegetabiliska maträtterna.
Vid november månads möte och Det kräver inga utbildade vegankockar.
årets sista hade vi glädjen att välReferent Bengt Fernerud
komna SLM Tomas Lindkvist från BIFROST
Storlogen Tirfing, M Johan Axelsson 14 Solheim och Sonny Angelkvist 27 Odinsal. Vi kunde denna
kväll välkomna två nya bröder i FriGrad V: Trohetens Grad
hetens Grad. Det kändes inspireranDatum: Onsdagen den 8 januari 2020
de och ritus genomfördes värdigt.
Antal besökare inkl. recipiender: 36
Jarl-Henry Kronskans och Ove
Recipiender: Lars Tretvold, Mikael Nilsson
Larsson uppvaktades för fyllda 85 år och Pat Bodin för 75 år. FadGäster: SLM Gotheim Ulf Jaremo, ExM Jörgen Steen 7
derbrev överlämnades till Patrik Nyqvist och Torbjörn Scharp. Denna
Junehus, Ernie Elofsson 33 Danheim
kväll serverades julbord från vår matleverantör. Mycket uppskattat
av alla. Tacktalet för graden framfördes gemensamt. Lotteridragning
Fr. v Lars Tretvold,
kryddades av det generösa prisbordet.
Tjg M Rolf Magnusson,
och Mikael Nilsson
Referent & Fotograf Jan Källberg

FAKTARUTA

BIFROST

23 Forsete

Malmö

FAKTARUTA

Loge utan reception
Datum: Onsdagen den 27 november 2019
Antal besökare: 33
Den 27 november 2019 gavs Loge utan reception. Anledningen var att
kallad broder fick förhinder till gradgivningen i Grad IV.

Det som drabbade oss
bröder på nya året var beskedet att Mästare Mats
efter kort tid på sjukhus
avlidit. Saknar honom.
Hade ett antal samtal med
Mats, som byggde vårt
förtroende. Han frågade
om jag var intresserad ta på mig rollen Curator. Svarade ja och vi var
överens om att vara öppna för förändringar. Vår gradgivning i Trohetens Grad genomfördes med fin takt under ledning av logens ExM
Rolf Magnusson. Kvällens recipiender mottog insignierna och läran
om trohet. Det blev många klocka ord sagda en kväll med eftertanke
om livets förgänglighet. Bild på Mästare Mats, ett ljus och en minnesbok låg framme under kvällen, där besökarna kunde skriva en hälsning. Tack till våra gästande bröder, bröder i logen som gjorde denna
kväll så varm med gemenskap och omtanke.

Vid brödramåltiden hände bland annat att Mästare Mats som gratulerade Broder Anders på hans 60 årsdag, även en bukett blommor överlämnades. Ytterligare en broder hade begärt ordet den evigt ”unge ”
broder Peter Faleborn belyste för de närvarande om att detta är viktigt
Referent Bengt Fernerud. Fotograf Mats Hyltén
och skall tas på stort allvar. Vad väntar oss? Ingen vet, men det vi vet
är att det tar mycket energi från oss. Med stigande ålder ökar vårt BIFROST
intresse att jämföra vilken medicin vi äter och vem vi senast träffade i väntrummet. Astrid Lindgren berättade i en intervju att hon och
hennes syster varje gång de ringde till varandra började med att säga
” Döden, döden”, sedan kunde de prata i lugn och ro. Det vi informerades om var något som gick under namnet ”Framtidsfullmakt”.
Den huvudsakliga innehållet är att många människor drabbas förr eller
senare av sjukdom eller nedsatt hälsotillstånd som medför svårigheter
att ha hand om sig själv och sin ekonomi.
Ordens Minnesfond – När Du eller logen vill hedra
Med allt fler äldre i befolkningen ökar behovet av hjälp. Googla framen bortgången broder. BG 625-0419.
tidsfullmakt och eventuellt besöka jurist som kan hjälpa dig igenom
Märkes ”Minnesfonden”.
djungeln. Ge inte upp.
Referent Bengt Fernerud

22

Text och namn skickas till or@bifrostorden.se

BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 1

Februari 2020

24 Gungner Borås
FAKTARUTA

Grad V: Trohetens Grad
Datum: Fredagen den 13 december 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 40
Recipiender Mattias Lindberg, Bojan Milojevic, Carl Sandstedt
24 Gungner, Lars Friberg 10 Withala
Gäster: ExOH Jon Asp, Lars Friberg 10 Withala, Lars Bäck,
Tord Olsson 20 Vesthav
Fr. v Lars Friberg, Mattias
Lindberg, M Anders Svenningsson
Carl Sandstedt och Bojan Milojevic
Till årets sista gradgivning har fyra
bröder hörsammat kallelsen att
upptas i Grad V Trohetens Grad.
Dagens recipiender fick sitt nya
gradband och därmed sin sista grad
i grundlogen. M Anders Svenningsson med tjänstgörande bröder
genomförde ritus på ett föredömligt
sätt. ExM Staffan Arthurén kal�lades fram till Mästarebordet där
han förärades Ordens Veterantecken av OR Fredric Björk. M Anders
Svenningsson informerade om nästa gradgivning Grad IV 10 januari
och 24 Gungners årsmöte fredagen den 31 januari. Efter uttåget gratulerades våra uppgraderade bröder av övriga bröder. Efter lite mingel
i barrummet kallade MU upp oss till matsalen för att inmundiga ett
smakfull julbord. Talet till vår Orden och recipienderna hölls av M
Anders Svenningsson. Vi fick ett glädjefullt besök av Borås Lucia med
följe som framförde ett antal luciasånger på ett imponerande sätt. Talet
från recipienderna hölls av Carl Sandstedt. Mästarebordets blommor
förärades Jesper Devrér. Julbordet avslutades med kaffe och kaka där
våra duktiga MU genomförde dragningen lotteriet. Kvällen avslutades
i baravdelningen med trevligt umgänge och gemenskap.
BIFROST
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Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Fredagen den 10 januari 2020
Antal besökare inkl. recipiender: 55
Recipiender: Bengt Mattsson, Christer Samuelsson, Magnus
Widar, Henrik Sämfors,
Anders Dahlin 24 Gungner och Olle Nordberg 20 Vesthav
Gäster: OM Hans Wallberg, M Jakob Sjöling och ytterligare
25 bröder från Vesthav
Bakre raden. M Anders Svenningsson, Bengt Mattsson, M Jakob
Sjöling 20 Vesthav. Mittraden.
Christer Samuelsson, Anders
Dahlin. Främre raden. Magnus
Widar, Henrik Sämfors, Olle
Nordberg 20 Vesthav

BIFROST
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Grad V: Trohetens Grad
Datum: Torsdagen den 28 november 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 36
Recipiender: Hans Andersson, Håkan Jansson
Gäster: Torsten Östlind 3 Aroshus, Michael Vogtmann 12
Nicopia
Årets sista gradgivning skulle ske ikväll, två bröder hade hörsammat
kallelsen till reception i Grad V. Tacktalet hölls av Håkan Jansson
där han nämnde att trohet var synonymt med lojalitet, en viktig punkt
i Orden. Ett trivsamt initiativ var att Broder Berndt Larsson spelade
dragspel när bröderna gick för att hämta sin mat. En stor eloge för det.
Hans Andersson uppvaktades med anledning av sin 75 årsdag. Mästarebordets blommor fick Conny Karlsson emottaga. Ännu en trivsam
kväll med bröderna har gått mot sitt slut. Nu är det bara att se fram
emot julfesten som kommer att ske fredagen den 6 december.
Referent Conny Halvardsson
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Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Fredagen den 22 november 2019
Antal besökare inklusive recipiender: 35 vid kapitlet, 37 vid
brödramåltiden
Recipiender: Joakim Andersson, Christian Fisch, Stefan
Garsten, Urban Hesselberg
Fr. v recipienderna Urban Hesselberg, Joakim Andersson, Stefan Garsten och Christian Fisch
framför ExM Ulf Andersson och
M Patrik Cederholm
Karlskronalogens sista kapitel för
säsongen välkomnade inte bara
fyra Vanadisbröder in i Hoppets
Grad, utan också åter i vår Orden,
broder Ulf Andersson. Broder Ulf var tidigare Mästare i logen och att
glädjen i återseendet var ömsesidigt gick inte att ta miste på.
Vid den efterföljande måltiden anförde broder Göran Johansson, med
stöd av måsen, de korta visorna. Talet till Orden höll ExM Jens Östling kring temat självförverkligande, där tyvärr det inkluderande ”vi”
tänkandet riskerar att fokuseras till ett ”jag”. Här är vår ritus vägle-

Årets första gradgivning gick i
hoppets gröna färg, där sex bröder,
5 från 24 Gungner och en från 20
Vesthav var kallade för Grad IV.
Kapitelsalen var näst intill fullsatt
BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 1

då vi gästades av ett 20 tal bröder från 20 Vesthav. M Anders Svenningsson genomförde kvällens ritus tillsammans med tjänstgörande
bröder på ett elegant sätt. Efter utmarschen gratulerades recipienderna till sin nya grad av övriga bröder. Efter lite mingel intog vi
matsalen för brödramåltiden. Efter hyllningar till fosterlandet höll M
Anders Svenningsson talet till vår Orden och recipienderna. Talet från
recipienderna hölls av Magnus Widar. Mästarebordets blommor fick
M Jakob Sjöling från 20 Vesthav. Innan brödramåltidens slut genomförde MU dragningen i lotteriet. Kvällen avslutades med trevlig gemenskap med våra tillresta bröder från Göteborg i vår baravdelning.

Forts. på sidan 26
Februari 2020
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Kalmars gågator

Kalmar Slott

Kalmar är historia, konst och kultur. Här dyker du ner i historiens vågor med ett besök hos Regalskeppet Kronan som efter
300 år på havets botten nu vilar på Kalmar läns museum. Här
njuter du av närheten till havet och tar kanske ett bad vid badplatsen i slutet av Storgatan. Du shoppar och äter gott, men
du slipper storstadens hets. I småländska Kalmar råder lugnet.
Kalmar Läns Museum

Kalmar ger dig ständiga påminnelser om gångna tider. Vallgravsomgärdade Kalmar Slott har anor från 1100-talet och
skryter med att vara stadens mest omoderna sevärdhet: här
har inget ändrats sedan 1592. Gamla Stan strax intill bjuder
till långsamma vandringar på slingrande kullerstensgator
genom Kalmars medeltida stadskärna. Titta in på Krusenstiernska gården för en fika med hembakat innan du närmar dig
den nya stadens centrum på Kvarnholmen.

#kalmarfeeling

Shopping samsas med
historia
Innanför resterna av
den gamla stadsmuren
rymmer Kvarnholmen en blandning av
gammalt och nytt. Här
samsas modern shopping med historiska
byggnader och härliga
uteserveringar inom
behagligt gångavstånd.
Domkyrkan från 1682
vid vackra Stortorget
med torghandel är
omgivet av klassiska
hus i trä och sten. Bara
tre kvarter bort utmed
Storgatan doppar du tån
i Kalmarsund. På andra sidan Kvarnholmen finns en välutrustad gästhamn för dig som kommer till Kalmar från havet.
Muséer och konst
Sommaren igenom bjuder Kalmar på aktiviteter och evenemang. Konserter, utställningar, teaterföreställningar och idrottsevenemang avlöser varandra. Museerna lockar med Regalskeppet Kronan, Jenny Nyström, konst från nordöstra Europa
och saltstänkta historier om livet till sjöss. När du är färdig med
stadsvandringen väntar Öland. Låt fötterna vädra i en örtrik lund
eller säg hej till ett får på Ölands Alvar innan du slår dig ner på
en kullerstensstrand för att se solen gå ner över Kalmarsund.
Logen 28 Gondler 20 ÅR 2020
Logen startade sin verksamhet som en Bifrostförening redan
1994 med Logen 17 Grimner som fadderloge och fungerade
som en sådan i dryga sex år. I januari 1994 träffades de första
sju personerna och började arbetet mot att bli en egen loge.
Första gradgivningen gavs redan den i april 1994 hos logen
17 Grimner där 10 bröder fick sin första grad. På hösten år
2000 hade antalet ledamöter ökat till 45 bröder. och vid en
högtidlig ceremoni den 23:e september i Gröna salen på
Kalmar Slott invigdes Logen 28 Gondler. Johnny Eklund
valdes som logens förste Mästare och han ledde verksamheten
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till februari 2009 då
Jan Sellman utsågs till
näste Mästare. Antalet
bröder hade nu ökat till
75 st. I februari 2014
invigdes Bo-Lennart
Holmsten som logens
tredje Mästare och arbetet med att utveckla
logen fortsatte. Tommy
Eriksson utsågs till
logens fjärde Mästare
i februari 2018 och
vid senaste årsskiftet
tillhörde 96 bröder
Logen 28 Gondler. I
september när vi officiellt blir 20 år kommer
vi att ha passerat 100
bröder med råge. Gondler tillhör inte de största logerna men
är väldigt aktiv i arbetet med att utveckla Bifrost både lokalt
men även på ordensnivå. Ett tecken på god utveckling är att
våra gradgivningar i genomsnitt gästas av ungefär hälften av
logens bröder. Vi strävar efter att vara en väldigt trevlig loge
att besöka, enligt er som våra gästande bröder. Vår Handlingsplan med Mål har en tydlig inriktning på logeutveckling
både för själva logen men även för våra bröder. Detta bedrivs
under våra logekvällar och den sällskapliga samvaron vi har
under våra logekvällar, men givetvis även vid övriga logeaktiviteter. På ett systematiskt sätt har vi arbetat med att utveckla
verksamheten och aktiviteterna under logekvällar och det vi
samlas kring utanför logelokalen. Vi har skapat en brödraanda
av engagemang och initiativkraft, inte minst från yngre bröder
vilket är väldigt roligt.
Damlogen Ganndul
Logens namn betyder ”trollstavsbärerska” och är även kallad
Gondul eller Ganhuld. Hennes namn betyder ungefär ’hon
som bär stridsmakten’. Ganndul var en av de främsta valkyriorna i Asgård. Hon hade stor kunskap i stridsmagi och tillbads
om lycka i strid. Hon valde också ut de krigare som var värdiga nog att leva för evigt i Valhall.
2013-09-07 invigdes Damlogen Ganndul i Kalmar med
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Stadshotellet

pompa och ståt. Vi är en loge i utveckling. I mars 2015 var vi
endast 14 systrar mot dagens 32. Vid vår nästa gradgivning
den 6 februari hoppas vi att sex nya recipiender upptas i Gemenskapens Grad och vi har ett flertal nya gäster som vill lära
känna oss och hoppas få komma med i vår gemenskap.
Ryktet sprids att vi har trevliga, gemytliga och ”värdiga”
Logeträffar i nyrenoverade lokaler i Överstens Festvåning ute
vid flyget i Kalmar där vi blir serverade delikata måltider av
det duktiga köket.
Vi har även en fenomenalt duktig Programkommitté som
letar med ljus och lyckta efter intressanta föreläsare till våra
logekvällar med inriktning på välgörenhet. Men någon gång
under året får vi njuta av och vara delaktiga i kvällar med t.ex.
modevisning, magdans där man verkligen får ”skaka rumpa”
och återkommande uppskattade champagneprovningar m.m.
Vill du komma och gästa Ganndul är du varmt välkommen att
ta kontakt.
Riksting 2020
Förberedelser pågår för fullt i
Kalmar. Nu kan du anmäla dig,
och vänta inte för länge intresset
är stort. Anmälan görs på vår
portal, men givetvis kan du nyttja
bifogad anmälningstalong.
Avstånden i Kalmar är korta
vilket ger vistelsen fina förutsättningar. Stadens centrum ligger
precis runt hörnet. Kalmarsalen
kommer bli navet för dagarna,
där utsikten över Kalmarsund
och Öland självklart kommer bli ett av samtalsämnena. Logemöten kommer genomföras i vackert anpassade och ändamålsenliga utrymmen. Boendet blir centralt med inte mer än 350
meter till Kalmarsalen. Centralen, där tåg och bussar ansluter
för er som väljer detta färdsätt, har 500 meter till hotellet.
Ansluter ni via luften ligger Kalmars flygplats inte mer än 10
minuters bilfärd bort.
Programmet under dagarna följer traditionen för ett Riksting.
Varmt välkomna!
Texter: Maj Erlandsson, Jonas Hagström
och Tommy Eriksson. Bilder: Jonas Hagström
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dande och broder Jens summerade, ”att i det lilla finner vi det stora”.
Mästare Patrik Cederholm höll talet till dagens recipiender. Han välkomnade dem i graden, hoppet ger styrka. Håll fast! Låt logen vara ett
ankare som skapar en fast tillvaro för Er.
Broder Joakim Andersson framförde recipiendernas tack och sjöman
som han är, knöt han an till gradens symbol ankaret. Mästarebordets
blommor tilldelades återvändande ExM Ulf Andersson som uttryckte
en stor glädje. Broder Ulf gav beröm till de biträdande bröderna för
agerandet i kapitelsalen och höll ett kort tacktal. Som avslutning hyllades, med sång och blommor,
bröderna Hesselberg och Johnsson, för nyss fyllda 70.
Referent & Fotograf
N-G Johnsson
Broder Göran Johansson med
”Måsen”
BIFROST

FAKTARUTA

Grad V: Trohetens Grad
Datum: Fredagen den 17 januari 2020
Antal besökare inklusive recipiender: 27 vid kapitel, 35 vid
samkväm
Recipiender: Anders Carlsson, Joel Hesselberg, Ola Nilsson
och Mathias Olsson
Bakre raden fr. v Anders Carlsson, M Patrik Cederholm, Ola
Nilsson.Främre raden fr. v
Mathias Olsson, Joel Hesselberg
Lottförsäljningen, vid minglet då
logens bröder samlas inför kvällens kapitel, är en självpåtagen
uppgift jag har. Lotterna går åt
som smör i solen. Fina priser och
rabatt lämnas till alla köpare som bär svarta strumpor. Kan Ni tänka
er, alla bär svarta strumpor! Det fina, med det självpåtagna lotteriuppdraget, är att jag pratar något ord med samtliga bröder varje gång, trots
att jag har svårt med namn. Vet att jag inte är ensam om det. Det är
så viktigt att vi bröder inte är blyga för varandra. Lyckas vi stärker vi
absolut broderskapet.
Vid kvällens kapitel recipierade fyra Vanadisbröder i Trohetens Grad.
Mästare och tjänstemän framför ritus på ett mycket tilltalande sätt och
vår kapitelsal med uppgraderad rekvisita ger en fin inramning. Vid
den efterföljande brödramåltiden och hyllningen till fosterlandet, låg
uppdraget att hålla talet till Orden på en av logens ExM tillika logens
tidningsreferent. Talet handlade om hur logen kan bidra till vår Ordens
utveckling, exempelvis genom att arrangera Riksting, eller att vara
fadder för ny Bifrostförening. Mästare Patrik Cederholm uppehöll sig
i talet till dagens recipiender kring gradens innehåll. Han sa att trohet
är ett värdeord vars innehåll förenar, men också pekar mot en strävan
framåt. För den recipierade brodern innebär det exempelvis att nästa
steg innebär upptagande i Storlogen Gotheim. Broder Anders Carlsson höll talet för de recipierade, där han tackade för den högtid som
bibringats dem vid kapitel och den goda lekamliga spis som Munskänk Tommy Johansson just serverat.
Då ordet var fritt framfördes hälsningar från ett flertal bröder. Skattmästare Stefan Södergren summerade insamlingen till ”Änkefrun” till
nära sexhundra kronor. Det hela avrundades med att Mästare Patrik
delade ut Mästarebordets blommor till vår barmästare Mattias Hall-
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ström, vilket applåderades extra kraftfullt. Så blev det dags att bryta
taffeln. Lotteridragningen visade åter, att de som säger sig nästan aldrig vinna, är ”turgubbarna” som
oftast vinner. Efter kaffe med
tillbehör avrundades kvällen.
Referent & Fotograf
N-G Johnsson
Broder Mattias Hallström får
Mästarebordets blommor

I festens tecken åt vi en brödramåltid bestående av oxfilé med det
självklara valet av tillbehör, bearnaisesås. Talet till Orden hölls av
OSM Patrick G Lundeberg som tillsammans med övriga OD förklarade vad var och en i OD har för uppgift. Som extra kuriosa berättade
var och en i OD om ett minne eller en anknytning de har från Uppsala
och Odinsal. Ur det nya sånghäftet provades det på helt nya snapsvisor vilket är lite ovant men spännande. Talet till Recipienderna hölls
av Thomas Andersson och recipiendernas tal hölls av Rickard Hagström. Fredrik Ripa höll ett tal för sin recipiend, Rickard Hagström.
Om man summerar kvällen fanns det där allt en fest behöver, trevligt
sällskap, god mat och sång, det utlovade temat uppfylldes mer än väl.

BIFROST

Uppsala

28 Gondler

FAKTARUTA

Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 15 november 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 80
Recipiend/Fadder: Roland Fredriksson/ Robert Mattsson 27
Odinsal, Rickard Hagström/ Fredrik Ripa Logen 26 Vanadis,
Joachim Schultz/Peter Hansson 27 Odinsal
Gäster: OSM Patrick G Lundeberg, OSSM Thommy
Brännström, OR Fredric Björk,
OI Allan Jensen, OL Bo Löfgren, OK Olavi Ollikainen, OC
Anders Randelius, OM Hans Wallberg, OH Tomas Östman,
SLM Ladulås Peder Grahn, SLM Gotheim Ulf Jaremo,
M Patrik Cederholm 26 Vanadis, M Tommy Eriksson 28
Gondler, M Anders Svenningsson 24 Gungner, M Hans
Söderström 22 Righeim, William Jensen 8 Manheim, Jes Suhr
10 Withala, Thomas Börjeson, Karl Lindberg 14 Solheim,
Michael Ringsby 14 Solheim, Roland Johansson 16 Runheim,
ExM Daniel Holmgren, Urban Sjölander 22 Righeim, Fredrik
Ripa 26 Vanadis, Bo Andersson, ExM Jörgen Elvstrand, Rune
Ohlsson 33 Danheim
Fr. v M Thomas
Andersson, Rickard
Hagström, Roland Fredriksson,
Joachim Schultz
Inbjudan till denna
kväll lovade en logekväll på temat fest.
Många bröder och
gäster inklusive hela
OD infann sig för att
utforska temat närmare. För att sätta rätt stämning bjöds det på snittar
och bubbel redan när bröderna anlände. Tre bröder recipierade och
ändå vart vi överraskande nog fyra bröder starkare, detta då vår mest
frekvente gäst Daniel Holmgren välkomnades som ny Odinsalsbroder.

OD samt M Thomas Andersson med kvällens Recipiender
BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 1

Februari 2020

Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Fredag den 13 december 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 50
Recipiender: Per-Anders Ahlgren, Jörgen Engdahl, KarlGustav Johansson, Olof Johansson, Anders Lundberg
Recipiend Karl-Gustaf
Johansson med fadder Leif
Bengtsson. Anders Lundberg med Stig Nygren. Per
Anders Ahlgren med Tommy
Eriksson. Jörgen Engdahl
och Olof Johansson med sin
fadder Olof Westerlund

Referenter Ola Jonsson/Johan Johansson
Fotograf Fredrik Jonneryd
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Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Fredagen den 22 november 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 50
Recipiender: Tomas Gustavsson, Rabi Haidar, Willy Höjer
Gäst: Toni Lavi, 17 Grimner
Sittande fr. v Tomas Gustavsson, Willy Höjer, Rabi
Haidar.
Stående: M & fadder
Tommy Eriksson, fadder
Henric Sjöstrand
Så var det dags för logemöte med gradgivning i Grad
III Kunskapens Grad med
tre recipiender. Arbetet i
kapitelsalen leddes av M
Tommy Eriksson på ett fint
och högtidligt sätt. Innan
ritus informerade vår Mästare om den tråkiga nyheten
om en brusten länk i vår
brödrakedja, det var Broder
Åke Assarsson som avlidit
dagen innan efter en längre tids sjukdom. Efter ritus gratulerades broder Johan Torstensson med blommor och Bifroststandar eftersom han
fyllt jämna år. Det var extra glädjande denna kväll att hela nio bröder
av lägre grad, som inte kunde vara med i kapitelsalen, ändå ville vara
med på brödramåltiden. Dessa tog vår curator Lars Rosqvist hand om
under tiden på ett föredömligt sätt.
Brödramåltiden var denna kväll lite extra då det var julbord, välsmakande och mycket trevlig samvaro. Efter sedvanliga hyllningar så
hyllades och välkomnades kvällens recipiender och gratulerades till
den solgula kunskapen. M Tommy Eriksson uppmanade också till att
nyttja nätverket inom Bifrost. Dessförinnan höll Broder Anders Bergenfeldt talet till Orden. Talet kom mycket att handla om kunskap på
många olika sätt, vilket associerade till Anders arbete som lärare i över
fyrtio år. Tomas Gustavsson höll tacktal från recipienderna och även
han hade kopplingar till kunskap och lärandet. Mästarebordets blommor tilldelades Mats Wilhelmsson som för kvällen hoppat in som Mu
vilket han gjorde med den äran, vanan sitter ju där. Bukett nummer två
gick till AV Stig Nygren som alltid ställer upp och för kvällen även
ordnat de flesta lotterivinsterna. Kvällen fortsatte traditionsenligt med
kaffe, avec och lottdragning. Allt detta under ett stort gemyt.
Referent Per-Olof Svensson. Fotograf Bo-Lennart Holmsten
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Beckmörkt ute, inte kallt men ruggigt. Som vanligt vid decembermötet bjuds det på glögg och pepparkaka. Denna kväll har hela elva
bröder av lägre grad än Grad IV kommit för att delta i brödramåltiden
vilket är oerhört glädjande för oss alla. Dessa tog Jonas Hagström,
som för kvällen agerade Logevärd, hand om på ett förträffligt sätt. I
Kapitelsalen leddes arbetet av M Tommy Eriksson på ett smidigt och
högtidligt sätt. När ordet var fritt gratulerades Broder Per-Anders Ahlgren som fyllt jämt med blommor och som också framförde hälsningar från bröderna i 34 Linneus i Växjö. Efter ritus gjordes kapitelsalen
snabbt om för att kunna ta emot ett Luciatåg. Det var Kalmar-Bygdens
Lucia Thilda Olsson med sina skönsjungande tärnor som besökte oss.
Detta var mycket fint och stämningsfullt och perfekt i denna stora sal.
Efter hyllning till fosterlandet var det Broder Stefan Lander som höll
tal till Orden och Hoppets Grad. Det handlade mycket om Hopp och
Hoppets inverkning på olika saker. Talet avslutades med ett Hopp om
att tiden skulle gå fort för nu var det bara 10 dagar, 17 timmar och 46
minuter till Kalle Anka på julafton. Ett trevligt och humoristiskt tal
men ändå med alvar i. M Tommy Eriksson hälsade samtliga recipiender välkomna till Hoppets Grad. Därefter höll Olof Johansson tacktal
från kvällens recipiender och även han associerade en del till Hoppet
och påpekade att Hoppet är viktigt i livet vid flera tillfällen.
Sk Åke Rudolfsson berättade i korta drag vilka organisationer vi
skickar julgåvor till i år. Det blir till Ria i Nybro, Rädda Barnen som
stod för Luciatåget och till Prostatacancerföreningen i Kalmar. Mästarebordets blommor gick till S Kent Rudolfsson som ordnat alla vinster
till kvällens choklad-lotteri och till vår ordinarie T Olof Johansson
som även för kvällen var recipiend. Kvällen avslutades med kaffe,
avec, lottdragning och till slut en auktion på en rökt rådjursfiol som
Broder Henric Sjöstrand hade skänkt. Buden haglade och till sist var
det vår Curator Lars Rosqvist som tog hem det hela med bästa bud.
Hela summan går till välgörande ändamål. Detta blev en fin avslutning
på kvällen och på ”höstterminen” i vår loge.
Referent Per-Olof Svensson. Fotograf Bo-Lennart Holmsten
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Grad V: Trohetens Grad
Datum: Fredagen den 31 januari 2020
Antal besökare inkl. recipiender: 49
Recipiender: Bo Carlsson, Christer Gustavsson, Alf Karlsson,
Peter Rubin
Gäster: SLM Peder Grahn och Lennart Zetterström 12 Nicopia
Vårsäsongens första logekväll var inte som vanligt. Ordinarie Mästare
Tommy Eriksson ville gärna för en gångs skull vara logevärd och ta
hand om de drygt tio bröder av lägre grad som inte kunde vara med
i kapitelsalen. På förra direktoriemötet beslutades därför att samtliga
tjänstgörande bröder denna kväll skulle var ”veteraner”. Logens första
Mästare Johnny Eklund skötte med den äran arbetet i kapitelsalen.
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För oss som tjänstgjorde
denna kväll var det lite
som att återuppleva det
förflutna. Fler av logen
28 Gondlers instiftare
var med och tjänstgjorde
denna kväll vilket också
gav en extra ”knorr” åt
det hela. Både SLM Peder Grahn, logens samtliga tre ExM och givetvis
ordinarie Mästare var på
plats.
Efter hyllning till Fosterlandet var det SLM Peder Grahn som först
tackade ”Veteranerna” för en väl genomförd gradgivning och sedan i
sitt tal också informerade om Storlogen Ladulås arbete och kommande nyheter och dess upplägg.
Alf Karlsson var den som ”vann” kampen om att få hålla tacktal från
kvällens recipiender. Broder Alf tackade för att han fått Trohetens
Grad och tyckte att kvällen nästan var som en examensdag. Han berättade också att han både trivs, känner en trygghet och att det är härligt att få vara med i Bifrostorden. Så mycket värme.
Mästarebordets blommor delades ut av kvällens tjänstgörande Mästare Johnny Eklund med den fina motiveringen: I kväll var det lätt att
välja mottagare av Mästarebordets blommor. De går till två personer
som alltid själva får dela ut Mästarebordets blommor och som gör så mycket för
vår Orden och loge SLM Peder Grahn
och M Tommy Eriksson.
Kvällen avslutades traditionsenligt i
baren med kaffe, avec och lottdragning
under stort gemyt.
Referent Per-Olof Svensson
Fotograf Bo-Lennart Holmsten
BIFROST
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Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Fredagen den 22 November 2019
Antal besökande inklusive recipiender: 20
Recipiender: Karl-Erik Hammarberg, Boris Sandström och
Ulf Bergström
Gäster: M Hans Söderström, Göran Ehrfeldt, Urban Sjölander,
Gunnar Törnä Logen 22 Righeim
Årets sista gradgivning under verksamhetsåret 2019 blev en höjdpunkt
i Logen 30:s era då Grad IV förärades ett antal recipiender, den högsta
grad som någonsin förlänats bröder i vår unga loge. Nu skall vi inte ta
åt oss alltför mycket av äran för utan vår fadderloge 22 Righeims hjälp
med bemanning hade det inte varit möjligt.
Logen 30 Torgrim hade inför denna logeafton i Hoppets Grad till antalet sex berättigade till att upptagas i graden. Det blev tre som tackade
ja denna gång.
Spänd förväntan med små avvikelser från ritus, dock inte värre än
att ritus kunde fullföljas med värdighet. Efter att de tre recipienderna
förts ut ur kapitelsalen med sina nya insignier för graden till förrummet för att där ta emot gratulationer ”att ha uppnått denna högre grad”
samlades sällskapet till brödramåltiden i matsalen. Alla gästande bröder från Righeim innehade högre grad än bröderna i Torgrim, endast
vår ExM Göran Persson som har Rikslogens Grad X kunde uppvisa
matchande dignitet.
Med stöd av Logen 22 Righeims M Hans Söderström genomfördes
måltidsritus på ett inspirerande och högtidlig sätt. Tacktalet från recipienderna framfördes av Ulf Bergström.
Bröderna i logen tackar härmed återigen fadderlogen 22 Righeim för
deras medverkan.
Referent Sören Molander
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Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Torsdagen den 30 januari 2020
Antal besökande inkl. recipiender: 35
Recipiender: Benny Thunell och Gunnar Winnerhed, 34
Linneus, samt Markus Hagström och Rolf Linde båda 28
Gondler
Gäster: OHL Lars-Erik Furuskog 10 Withala. Jonas B
Hagström, Stig Nygren 28 Gondler
Årets första gradgivning samlade recipiender både från Linneus och
Gondler, vilket var mycket glädjande. Eftersom Linneus inte har så
många bröder i Grad IV eller högre kom 10 Withala till vår hjälp som
vanligt, så att vi kunde genomföra vår andra Grad IV sedan starten.
LM Alexander rapporterade om vad som hänt senast, men också allt
som kommer att hända under året, och det blir mycket kunde vi konstatera. Utöver alla gradgivningar, rekryteringsträff, värdskap för OD,
så har vi Rikstinget i Kalmar.
Det blir ett spännande år för våra bröder. Talet till vår Orden hölls
av OHL Lasse Furuskog, som berättade hur det gick till när Linneus
bildades, Lasse var ju OSM vid det tillfället, mycket intressant. Han
betonade vikten av mera bröder till vår Orden, och en förhoppning
om att vi skall kunna starta nya loger. Den senaste logen är ju Linneus
BIFROST

Norrtälje

Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Fredagen den 22 november 2019
Antal besökare inkl recipiender: 39
Recipiender: Andes Forslund, Per Lodenius, Ola Nässén,
Roger Wientorp samtliga 29 Rosheim
Fyra mycket förväntansfulla bröder hade inställt sig, på uppmaning av
Mästaren, för att förhoppningsvis erhålla Ordens fjärde grad. Ingen av
recipienderna blev besviken när det äntligen stod klart för dem att det
gula gradbandet verkligen skulle bytas mot det gröna med ankaret på.
Alla fyra strålade av glädje när de efter kapitlet, i mottagningsrummet,
hälsades välkomna i graden av logens bröder. När väl brödrasamkvämet kommit igång och alla låtit sig väl smaka av förrätten hölls de sedvanliga talen och skålarna utbringades enligt ritus. Efter varmrätten
svarade en av recipienderna med ett artigt tal som avslutades med en
skål för alla bröder som valt att hedra recipienderna med sin närvaro.
Att kaffe och kaka avnjöts samtidigt som dragningen av dagens lotteri
förrättades var helt enligt traditionen. Vann jag något? Nej ingenting,
som vanligt, men varför hänga läpp, logen fick ett ekonomiskt bidrag.

31 Rimfaxe

Helsingborg
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Grad V: Trohetens Grad
Datum: Fredagen den 10 januari 2020
Antal besökare inkl. recipiender: 28
Recipiender: Tommy Lilja, Kent Bredén 31 Rimfaxe. Mattias
Aspegren 23 Forsete. Jonas Nilsson 33 Danheim.
Gäster: M Sten Svensson 18 Mjölner, M Peter B Arvidsson 33
Danheim, ExM Hans Berggren 20 Vesthav, ExM Bo Olsson 18
Mjölner, ExM Sven-Eric Nilsson 18 Mjölner, Magnus Fridälv
18 Mjölner, Göran Heckler 23 Forsete
Sittande framför Tjg
M Olle Bergqvist
kvällens recipiender:
Fr. v Jonas Nilsson,
Mattias Aspegren,
Tommy Lilja, Kent
Bredén

Bröderna samlades
till 2020 års första logeafton för gradgivReferent & Fotograf
Gunnar Holmsten ning i Grad V. En värdig ritus genomfördes och fyra bröder upptogs
i Grad V. Tre bröder som erhållit Grad IX gratulerades av Tjänstgörande M Olle Bergqvist. Brödramåltiden intogs under övliga former.
Fr. v Ola Nässén, Per
Efter den goda måltiden delades lotteriets vinster ut till kaffet.
Lodenius, Roger Wientorp och
Anders Forslund
Referent Christer Persson. Fotograf Christer Lind
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Fr. v LM Alexander
Airosto, Benny Thunell,
Markus Hagström, Rolf
Lind, Gunnar Winnerhed
samt Lars-Erik Furuskog
och det var 2012. Recipienderna tackade för att de fått möjlighet att
erhålla Hoppets Grad. Mästarebordets blommor gick till vår skattmästare som lyckats lägga en årsbudget för 2019 som bara slog fel på
1 krona, nästan oslagbart. Högsta lotterivinsten vanns av en broder i
Grad I som bara deltog på Brödramåltiden och dessutom hjälpte till
med servering.
LM Alexander avslutade den trevliga kvällen och såg fram mot nästa gradgivning den 27 februari, då det också blir ominstallation av
Mästaren
Referent & Fotograf Hans Bild

BIFROSTGOLFEN 2020
Logen 18 Mjölner

Inbjuder till Bifrostmästerskapet i golf 2020
lördagen den 5 september på Eslöv GK

BIFROST

FAKTARUTA
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Växjö

Vår vision och önskan är att vara minst 50 spelare och att det finns 10 loger
representerade i kampen om de ärofulla titlarna.
I skrivande stund är en arbetsgrupp tillsatt och planering är igång för att kunna ge Dig
Broder, Syster, nära och kära, presumtiva Bröder och Systrar en
så härlig tillställning det är möjligt.
Arbetet som är i full gång har inriktning på att det ska bli så billigt som möjligt, och att
det finns aktiviteter för de som inte får delta på logekvällen och
för de som inte ska spela Bifrostgolfen.
TÄVLINGSBESTÄMMELSER:
Tävlingen är öppen för Bröder och Systrar samt presumtiva (presumtiva deltar ej i
tävling om vandringspris) Bifrostmästare, Bifrostmästarinna och Bästa loge är de tre
olika klasserna. Det kommer även att förekomma sidotävlingar i form av längsta drive
och närmast hål. Bästa loge koras via de tre bästa nettoresultatet/loge, dam och
herrklasserna spelas individuellt och sidotävlingarna är öppna för alla.
Tävlingen genomförs för övrigt i enlighet med svenska golfförbundets samt
golfklubbens lokala regler aktuell speldag. Utse gärna en lagkapten i Er loge.
Anmälan och ev. frågor kan ställas till Glenn Danielsson,
gth.danielsson@hotmail.se eller tel. 0705-47 40 99
Fullständig information med starttid, kostnader, boenden mm etc. kommer i Bifrosttidningen
vecka 24, men skriv in Eslöv helgen vecka 36 i din kalender redan nu!!!
Med broderlig hälsning
BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 1
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BDR – BifrostDamernasRiksorganisation
Rapporter, information och händelser

Presentation

Maj Erlandsson Preses i
Damlogen Ganndul, Kalmar

Kvällens mest bejublade tal hölls
av vår egen herrloge Odinsals
Mästare Thomas Andersson och
Storloge Mästare i Tirfing Tomas
Lindkvist. En reflektion av likheter och
olikheter våra sällskap emellan, alltihop
på rim, avslutades med en specialskriven liten
visa där samtliga närvarande Odinsalsbröder stående tog sig
ton. Kvällen avslutades, som alla festligheter bör, med trevlig samkväm och dans.
Jessica Lindkvist, ExPreses Fensala
Fotograf Fredrik Jonnery

Jag är 68 år och har arbetat med ekonomi och bokföring i
hela mitt liv samt utbildat mig till dagbarnvårdare och har
varit detsamma i 10 år när mina 2 döttrar var små. I dag är
de 40 och 45 år och berikat mig med tre barnbarn. 2001 blev
jag inbjuden av min dåvarande arbetskamrat Carina Clevesjö att gå med i Åsa-Idun i Stockholm. 2005 flyttade jag och
maken Stefan till Öland och när Ganndul bildades 2013 så
bytte jag logetillhörighet. 2015 fick jag den äran att bli vald
till Logens Preses och vid riksmötet i maj 2019 valdes jag in som
Tjänstgörande
revisor i BDR. I januari 2018 blev
systrar och recijag tyvärr änka och har själv fått
piender Grad 5:
uppleva vilken otrolig hjälp och
Bakre raden från
stöttning logeverksamheten har
vänster; Elisabet
gett mig. Så i dag bor jag ihop med
Bouvin, Carina
Majken, min 8 åriga Berber SenBouvin, Britt-Ingnen och på somrarna älskar vi att
er Granéll, Eva Nyström. Mellersta raden från vänster:
ta både långa och korta turer med
Carina Clevesjö, Elina Teir Stigsson, Lena Blomqvist.
husbilen EWA.
Främre raden: Gunilla Starck Hansen, Ann-Marie Sjöling,
Vid pennan Maj Erlandsson Berit Olsson och Jessica Lindkvist

Fensala

Så var dagen äntligen kommen, nästan exakt 15 år efter Logens invigning en grå marsdag 2004 var det dags att bjuda in
till fest. 15 år är inget officiellt jubileum bland Damlogerna,
men det är en ack så viktig dag då det är först efter 15 år
Grad 5, Skönhetens Grad, får utdelas. Här stod nu 8 förväntansfulla Systrar redo. Vår fadderloge Åsa-Iduns Preses Eva
Nyström tillsammans med BDRs Preses Berit Olsson, BDRs
vice Preses Carina Clevesjö samt BDRs ExPreses Gunilla
Starck Hansen invigde oss i skönhetens hemligheter under
mycket högtidliga former. Efter gradgivningen var det dags
att byta om till festblåsan och ansluta till minglet. 64 glada
festdeltagare hade samlats i Odd-Fellows lokaler för att fira
logen, till vår stora glädje fick vi välkomna såväl flera av
våra bröder i Odinsal men också gäster från flera av landets
Dam- och Herrloger.
Under högtidslogen delade Fensalas första Preses, Ann-Marie Sjöling, med sig av logens historik, hur det en gång i
tiden började med en liten fråga på en rikstingsbankett. Fadderlogen Åsa-Iduns Preses Eva Nyström uppvaktade under
högtidslogen såväl som Odinsals Mästare Thomas Andersson. Kvällen avslutades med en bankett under vilken flera
uppskattade tal hölls, bl.a. av BDRs ExPreses Gunilla Starck
Hansen som var en frekvent besökare i Uppsala när Fensala drog igång, delade med sig av sina minnen. Tre av kvällens recipiender, Lena Blomqvist, Elina Teir Stigsson och
undertecknad presenterade en fotobok med bilder från de
15 åren samt minnen från den första tidens styrelsemöten
och aktiviteter som bl.a. hade ett vanligt inslag av sovande
barn i barnvagnar. Kanske är det dessa vi inom några år får
välkomna in i logen, de har ju trots allt fått logeandan med
modersmjölken.
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Ex.Preses A-M Sjöling:
Fensalas första Preses Ann-Marie
Sjöling berättar om logens
tillkomst

15 årsjubileum den 6 april 2019

Sorlet vid middagen tydde
på att alla hade en mycket
trevlig kväll
Fensalas Preses Ingela
Marklund

Duon Thomas
och Tomas lockade fram många
skratt med sina
tal på rim

mycket bra och en del snapsvisor hördes över nejden. Efter
kaffe och kaka/godis åkte vi åter mot Uppsala. M Thomas
Andersson tackade deltagarna för det gångna året.
Referenter Ola Jonsson & Johan Johansson.
Fotograf Fredrik Jonneryd
Måns Ols
i Sala

Damlogen Carola, hösten 2019

Pubkväll den 25 september med god mat, livliga diskussioner, klurig frågelek fint prisbord. Femton glada systrar
deltog denna ljumma höstkväll.

I väntans tider …

Ett ”skepp” kommer
lastat med …

Gradgivning Prisman
den 25 oktober 2019

Fredagen den 25 oktober gav Damlogen Prisman i Vetlanda
under högtidliga former både Grad I och Grad II. Det var 42
systrar som hörsammat inbjudan, däribland gäster och recipiender även från Damlogen Linnean. Vid Grad II, Vänskapens Grad, var det fyra systrar från Prisman som fortsatte sin
vandring och mottog sina nya band. Till Grad I, Gemenskapens Grad, var det två recipiender från Vetlanda, Damlogen
Prisman, och två från Växjö, Damlogen Linnean, som fick
sin första grad. Därefter gav BDRs representant Eva Straume och Prismans Preses Ewa Dalsjö Veterantecknet till Anita Karlsson. Direkt efter den stämningsfulla akten var det
återsamling för invigning av våra fina Presestavlor. Det var
Monica Asp som arbetat med att ta reda på vilka ordföranden
och Preses som har funnits i Prismans snart 50-åriga historia.
Att hitta under vilken period de hade verkat var kanske inte
det mest betungande, men att hitta foton på alla var mycket
Fr. v Karin
Nilsson, Eva
Straume, Ewa
Dalsjö,
Siv Sandberg
och Monica Asp

den 14 december 2019 på Måns Ols i Sala

Så var det dags att avsluta år 2019. Den här gången åkte
ett 30-tal Bifrostbröder och Fensalasystrar med buss från
Uppsala till Måns Ols i Sala. Under bussfärden genomfördes
frågesport under ledning av Laila Jensen från Fensala. Framme i Sala serverades ett mycket bra julbord. Stämningen var
Februari 2020

Referent Ewa Dalsjö, Preses i Prisman
Fotograf Ann-Marie Jonasson

Höstupptakt den 28 augusti med skaldjurssoppa. Tjugosju
systrar mötte upp. “Tre damer från Närkes vida slätter” underhöll med sång och glada tillrop. Vi påmindes om allt vad
en kvinna kan. Skura, tvätta, föda barn, göra karriär, genom
list locka fram det bästa hos en man.

Odinsal och Fensalas Julbord

BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 1

svårt. Hon har varit i kontakt med flera damer från de tidigare åren för att säkert göra rätt. Tack Monica för ditt arbete
med de fina tavlorna som nu pryder lokalen i Hargen.
Kvällen fortsatte med god mat och dryck varvid flera tal
hölls. Som avslutning var det dragning på vårt alltid lika
populära lotteri.
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Logekväll den 23 oktober med Gradgivning. Grad III, Trohetens Grad genomfördes utan recipiend. Vår syster Ingela
Wester mottog Grad IV, Vishetens Grad. Syster Ann-Louise
Lundquist tjänstgjorde som stödjande gradvärdinna.
Carola hade denna kväll äran att gästas av BDR veteraner,
från Idavall Linköping IngMarie Argus, Prisman Vetlanda Monica Asp, och från Carola vår egen Ann-Ger Rundin
Karlskoga. Kvällen avslutades med trerättersmiddag, glada
och intressanta diskussioner vid middagsborden. Tjugosex
systrar mötte upp.
Julsamkväm den 27 november med som sig bör glögg, luciabesök, julmat och godis. Tomten kom med klapparna och
frågade om vi varit snälla under 2019. Alla tjugonio närvarande systrar hade varit snälla.
Årets lucior var Bianca Skogvall med tärnorna Elsa Josbo,
Tine Johansson, Signe Heattman och Saga Törnblom.
Carolas systrar önskar en fin vårvinter!
Damlogen Carola
Referent & Fotograf
Barbro Österberg

Årets Luciatåg
hos Carola

Kalendarium 2020
21 – 22 mars
9 maj
19 – 20 september
10 – 11 oktober

Styrelsemöte i Norrköping
Riksmöte i Kalmar
Presesmöte i Norrköping
Styrelsemöte i Norrköping
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Damlogen Stjärnbågen

Logekväll med klurigheter i Stjärnbågen 29 januari
Trots många återbud p.g.a. sjukdom var det ändå 23 systrar som hörsammat inbjudan till denna trivselkväll, och
vi hade glädjande nog tre presumtiva systrar på besök, vi
får hoppas dom hade så trevligt så de vill komma med i
vår loge. Efter lite mingel startade vi med en test på hur
bra systrarna är på att byta om bokstäver så de bildar ord,
om de klarade alla 16 frågorna skulle det bilda ett rikligt
svenskt julbord. Att det inte var lätt märktes på de bekymmersveck som bildades i pannorna på de närvarande när de
klurade på frågorna, tur för undertecknad att jag ledde tävlingen så jag slapp försöka lösa detta. Men det var faktiskt
en syster som lyckades få rätt på alla 16 frågorna, det var
en av de systrar, Eva Josefsson som blev syster så sent som
i oktober förra året, jättekul, hon fick en flaska vin som
pris. Sedan hade Britt Emilsson med sig en klurighet till,
vi skulle alla rita en gris och lämna ritningen till närmsta
bordsgranne, sedan fick vi veta p.g.a grisens placering utseende m.m. vad vi har för egenskaper det sista vi fick veta
var att ju längre knorr på svansen vi ritat ju sensuellare
var vi, då kom sanningens ögonblick, jag hade glömt rita
någon svans, ja det är bara att acceptera fakta. Men vi fick
i alla fall många glada skratt. Efter en härlig måltid med
goda drycker var det dags för lottdragning med ett dignande vinstbord, grattis till alla vinnare. Efter denna trevliga
kväll gav vi oss hemåt i det ruggiga vädret.
Referent Margona Sällberg.
Fotograf Mona Molin
Bilden till vänster: Britt
Emilsson som höll i Grisleken

Aktiviteter ”utanför” Ordens ordinarie logemöten
Rapporter, information och händelser

10 Withala, Vetlanda

10 Withala, Vetlanda

Träff med bröder som är 75 år och äldre

Vetlanda är inte sig likt...

Lokalpatrioten och hembygdsvännen Arne Ahlgren gästar oss
daglediga bröder för att kåsera om Vetlanda förr i tiden. Ett 20-tal
bröder var på plats denna torsdagsförmiddag i november.
Arne hade mycket att berätta om Gamla Vetlanda men fram för allt
om området kring Hargen där våra logelokaler är belägna. Vi fick
i ord och bild göra en resa bakåt i tiden där han berättade om såväl
byggnader som om personer som levt och verkat här. I varje bygd
finns det originella personer som satt sin prägel och så även här.
Vi fick många skratt när Arne med inlevelse porträtterade dessa
gubbar och gummor. Vad vet han om Logen 10 Withalas ”hus” i
Hargen? Han berättade om hur det började år 1880 då fastigheten
inrymde Stensåkra Kvarn och Såg i Bäckseda, som är firmanamnet,
men det kallades också Nyfors. Rörelsen omfattade trävaru- och
spannmålsaffär, såg och hyvleri för tillverkning av hyvlade brädor
samt en kvarn för malning av havregryn och havremjöl mm.
Man producerade ångpreparerade havregryn som vann en stor
berömmelse och såldes på 50 kg säckar. Det var ett tydligt emblem
på säckarna ”Kunglig Hovleverantör”. Det fanns då en ångpanna i
drift och kraften kom från ett vattenhjul. Kanalen som leder vattnet
från Emån till dammen var båda handgrävda.
Efter några års stillastående drevs på nytt en sågverksrörelse. Så
småningom köptes fastigheten av Vetlanda kommun. Det var 1961
som ingenjören Jonas Olsson tog över den gamla kvarnbyggnaden
vid Hargdammen. År 1964 investerade han som ägare till Rationella
Maskiner, i en turbin och generator med reglerutrustning. Kraftverket
försörjde maskiner och uppvärmning i fastigheten som inrymde en
mekanisk industri. Kommunen köpte tillbaka fastigheten på nytt
och 2013 skrev Logen 10 Withala ett långtidskontrakt omfattande
de två översta våningarna. En trevlig torsdagsförmiddag avslutades
med fika sponsrad av
Oskars konditori och
Holsby Fönster.

Torsdagen den 19 december kom 16 Withalabröder till vår traditionella
utdelning av en fin julblomma i vår fina logelokal. Nästan alla kom i
god tid innan utsatt klockslag som var kl 15.00 och det hela inleddes
med att bröderna samlades i vårt förrum och när klockan slog 15 så
bjöd jag, som logens Curator, in till en julsmörgås med dryck och
därefter kaffe och en god mjuk pepparkaka. Samtalen runt borden
startade snabbt och många gamla minnen diskuterades. Träffen
är enligt tradition maximerad till två timmar, vilket betyder att vi
runt 17-tiden bröt upp och utdelningen av julblommorna började.
Det hela inleddes med att Tommy Oscarsson som skötte hämtning
och lämning av en broder och Siv Sandberg som hjälpt till med att
göra julsmörgås och kakan till kaffet och dessutom skött allt annat
i köket, fick en liten juluppsättning som tack. Här bad Lars-Åke
Heindorff om ordet och tackade oss som arrangerat träffen och gav
oss en varsin Sverigelott (kanske någon som blir extra glad till jul).
Slutligen delades julblommorna ut till bröderna som är 75 år eller
äldre i samband med att träffen avslutades med en julhälsning från
alla övriga Withalabröder. Förutom bröderna som är 75 år och äldre
så deltog vår M Peter Wrethander, LC undertecknad, ersättare till LC
Tommy Ivarsson, chaufför Tommy Oscarsson och hjälp i köket Siv
Sandberg. Nu ser vi fram mot ett nytt fint Bifrostår och en ny träff med
bröder som är 75 år och äldre i december 2020.
Referent samt Logens Curator
Curt Sandberg
Fotograf Tommy Ivarsson
& Siv Sandberg
Vår ålderman och jubelbroder
Rune Melin i mitten med sin
julblomma, flankerad av mig och
vår M Peter Wrethander på höger
sida.

10 Withala,

Vetlanda
Withala-brödernas Engelska studiebesök

Daglediga bröder har besökt Classics & Sportcarcentre i Vetlanda.
De är generalagent för Morgan i Sverige och enda auktoriserade
anläggningen för försäljning av fordonen direkt från Morgan Motor
Company i syd västra England. Efter att ha gått runt och studerat
de olika fordonen i bilhallarna slog vi oss ner med en fika samtidigt
som Lars Ericsson från företaget informerade oss om Morganbilarna.
Det hela började redan 1909 med tillverkning av en trehjulig bil för
Engelska marknaden. År 1936 kom den första 4-hjuliga Morgan.
Modellen tillverkas fortfarande och är den bilmodellen som har
tillverkats längst i hela världen. Bilarna är utrustade med såväl
4-cylindriga som 6-cylindriga motorer. Motorerna som används i
bilarna kommer från BMW och Ford. Den senaste modellen är Morgan
Plus Six med en rak sexcylindrisk turbomotor från BMW. Den ger
335 hk och tar sig från noll till 100 på 4,2 sek. Även en trehjuling
tillverkas än i dag. Bilarna är tillverkade av fyra kärnämnen, träslaget
ask, aluminium, stål och läder. Morgan Motor Company är ett välkänt
begrepp bland entusiastbilägare och fabriken tar varje år emot 36
000 bilentusiaster i fabrikens besökscentrum. Fabriken har drygt 200
anställda och är varit kvar samma lokaler i över 100 år och tillverkar
omkring 850 bilar per år. All produktion utgår från beställarnas
önskemål och tillverkningen är hantverksmässig. Familjen Morgan
har varit ensamägare till företaget fram till 2019 då nya intressenter
har gått in tillsammans med familjen. I dag finns 60 handlare i hela
världen som säljer Morganbilar. I Sveriges säljs ett 50-tal nya bilar per
år. En ny Morgan kostar i dag från 500 000 kr och uppåt men du kan få
en begagnad bil för 250 000 kr. Huru vida någon broder köpte någon
bil i samband med besöket känner jag i skivande stund inte till men
vi var alla imponerade av fordonen som fanns i utställningshallarna.
Vi män har ju alltid intresserat oss av bilar och när det som nu gäller
läckra bilar blir upplevelsen fullbordad. Med andra ord var det en
lyckad förmiddag hos Classics & Sportcarcentre i Vetlanda.
Referent & Fotograf
Ingemar Dalsjö

Fika under
presentationen

Referent & Fotograf
Ingemar Dalsjö
Sågverksrörelsen
(Sågverket).

Withalas Ordenshus
som det ser ut idag

Bilden ovan: Margona
Sällberg delar ut priset till
Eva Josefsson

Hungriga systrar
tar för sig av maten
32

Fr. v Tommy Oscarsson chaufför
i kväll, Siv Sandberg som skötte
köket och undertecknad som gav
en liten julblomma som
tack för hjälpen

Några av de deltagande
bröderna......
.... och några till

Aktiviteter utanför logearbetet” visar på ett utmärkt sätt hur
logerna träffas och trivs också i andra
sammanhang än på logesaftnar.
Detta är viktigt för logernas fortlevnad och utveckling och
ger eventuella presumtiva bröder en chans få en inblick i hur
trevligt logearbetet kan vara och bröder kan i ett
”lättare” sammanhang berätta om hur
Bifrostordens arbete fungerar!
BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 1
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Senaste
modellen
Plus Six

Modellen
tillverkad
sedan
1936
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15 Norheim, Västervik

Kollektöverlämning till Västervikshjälpen utan gränser

Västervikshjälpen startade 2011 med syftet att hjälpa ekonomiskt
utsatta barn, ungdomar och vuxna i Västerviks kommun. Föreningen
har cirka 80 medlemmar varav ett 20-tal ideellt driver föreningens
secondhandbutik. Inkomsterna från försäljningen tillsammans med
bidrag från föreningar, församlingar, företag och privatpersoner går
oavkortat till föreningens hjälpverksamhet. Det kan till exempel
vara presentkort på mat, bidrag till glasögon, idrottsaktiviteter,
kläder etc. I början av julveckan
överlämnade M Kenneth Drott
och Sk Mats Pettersson logens
gåva till föreningens ordförande
Anders Gunneheim. Han tackade
för det fina bidraget och för
logens stöd till föreningen.
Referent Michael Steiner.
Fotograf Mats Pettersson

BIFROST

M Kenneth Drott t.v. överlämnar
logens julgåva till Anders
Gunneheim, ordförande i
Västervikshjälpen utan gränser

16 Runheim, Järfälla

Julbord den 3 december 2019
Familjen Hestad som
stod för delikatesserna
Den 3 december träffades
vi i Logen 16 Runheim
för sista gången för
året till ett Julbord i
logelokalen i Viksjö
Järfälla. Vår MU Kjell
Hestad – med hjälp av
sin dotter Sanna Hestad
och hennes man Mats Hestad dukade upp ett fantastiskt Julbord för oss
alla andra deltagare. Det var vi våra bröder samt systrar från damloger,
fruar och en och annan gäst som efter den sedvanliga mingelstunden
till musik av vår dirigent broder Per Hellström på hammondorgel begav oss till det uppdukade bordet. Under mingelstunden hade vi
också möjlighet att smaka på kvällens julglögg. Som sagt – det var
ett fantastiskt Julbord som presenterades för oss och vi lät oss alla väl
smaka. Förrätt med mycket sill och fiskrätter, ett varmrättsbord med
julskinka, syltor Janssons, korvar bland annat. För oss som fortfarande
sparat något utrymme, fanns dessutom ett dignande dessertbord och
dessutom kaffe. Det var nog ingen som var hungrig efter detta Julbord.
Sedan dök tomten upp! Runheims egen tomte, broder Gunnar
Löfgren, i egen hög person, förrättade julklappsutdelningen. Gunnar
berättade att han under december skall besöka flera ställen i området
för att roa barnen med tomtens närvaro. bland annat skall han
besöka ICA Barkarby och barnen där. I kväll var det en helkväll med
”ungdomarna” i Runheim.
Så småningom blev det dags för hemfärd – alla var nöjda och glada
när vi gick hemåt i plusgrader
och sakta duggregn, efter någon
vecka med köldgrader.
Referent & Fotograf
Roland Ljungkvist
Tomten anländer
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17 Grimner,

21 Midgård,

Oskarshamn
Årsmöte hos Grimner den 21 januari 2020

Tisdagen den 21/1 genomfördes 17 Grimners årliga stadgeenliga
årsmötesförhandlingar.40 bröder hade hörsammatinbjudan och intog
matsalen i Grimnerhuset.
M Johan Brundin öppnade som sig bör mötet och hälsade alla välkomna.
Jan-Eric Carlsson fick förnyat förtroende att leda mötet och skötte
detta som vanligt oklanderligt. Då mötesdeltagarna haft möjlighet att i
förväg läsa in sig på förvaltnings- och räkenskapshandlingarna, kunde
dessa snabbt klubbas igenom utan invändningar.
Leif Claesén från revisonskommittén föredrog revisionsberättelsen
och på fråga från mötesordföranden, beviljades logens direktorium
ansvarsfrihet enhälligt av årsmötet, avseende 2019 års förvaltning. M
och SK beslutades vara logens firmatecknare, var för sig. De förslag
som logens valkollegium arbetat fram, innehöll i stora delar omval
och några nyval. Dessa förslag presenterades av Bo Löfgren och
godkändes utan invändningar från bröderna. Även de fem bröder som
föreslogs till att ingå i logens Valkollegium godkändes. Till årsavgift
för 2021 hade logens direktorium föreslagit en oförändrad sådan (835
kronor) vilken godkändes enhälligt av årsmötet.
Under punkten logens fortsatta utveckling och mål så fick M Johan
Brundin först redogöra för hur logen kunnat leva upp till de mål som
sattes vid årsmöte 2019 och kunde där bland annat konstatera att antalet
bröder tyvärr minskat med sju bröder, då nyrekryteringen inte riktig
kunde balansera de bröder som lämnat logen. Seniorverksamheten är
ett glädjeämne med inte mindre än 223 besökare vid årets aktiviteter.
Detsamma gäller besökssnittet som ökade från 62 till 64 besökare per
logekväll under 2019. Logen har också en sund ekonomi och kunde
redovisa ett plus på ca 43 tkr.
För 2020 kvarstår mål kring sund ekonomi, dock finns ambitionen att
mer fokusera på nyrekrytering av bröder (minst åtta.), än att formulera
mål kring bibehållet brödraantal. Kommande verksamhetsår handlar
i stor utsträckning om förberedelser inför Mästaremöte 2022 och
Riksting 2023. Logen behöver tillskapa grupper som ansvarar för dessa
förberedelser. Logen kommer under året lansera ett lotteri, där vinsten
utgörs av ett större glaskonstverk. Denna pjäs kan logen köpa in till
reducerat pris och överskottet från lotteriet går oavkortat till att kunna
subventionera deltagande i Ordens 100-årsjubileum 2025 av logens
bröder. Utvärdering sker efter 2020, för att besluta om fortsättning
sker kommande år. Efter lite information om kommande årsmöte i
storlogen Ladulås, lämnade M åter ordet till mötesordföranden som
avslutade årsmötet med en
”sedelärande ”historia och ett
klubbslag.
Referent & Fotograf Toni Lavi
S Christer Bricer och
årsmötets ordförande Jan-Eric
Carlsson
40 bröder samlades i
Grimnerhusets matsal för
årsmöte

En del bröder hade nog
räknat med en semla som
avrundning på kvällen,
men fick istället en läcker
smörgåstårta
att sätta tänderna i
BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 1

Den numera traditionella biljardkvällen på Strandgatan 1, blev
äntligen av den 19 november 2019. I år med stor förstärkning av
nya bröder, så vi blev 12 som deltog. Nyhet i år blev Shuffleboard
som var uppskattat. Sen blev det lite mat och dryck. Efter maten blev
det en nostalgi tur till Flipperspelen och sen en styrkemätning vid
Boxbollen. En synnerligen lyckad Biljardkväll, tack bröder.
Referent & Fotograf Peter Alvhed.
Vinnare i boxboll blev
Tomas Nilsson 3: a
från höger. Övriga från
vänster Erik Olsson,
Johan Carlsson,
Anders Malm, Hampus
Altervall, Tomas
Nilsson, Mattias
Karlsson, Anders
Carlsson

BIFROST

25 Alvheim, Eskilstuna. Julfest den 6 december 2019

Mingel med en mugg glögg i handen, sedan in i kapitelsalen. Flygeln
var framdragen, lamporna gick ner i ett harmoniskt sken. Dörrarna
öppnades, in träder Lucia med 19 tärnor följande i hennes spår. Deras
skönsång berör den sittande publiken. Publikens mobiler var framme
för att föreviga denna stämningsfulla kväll. Efter ett antal sånger så
var det dags för Lucia med sina tärnor att göra sitt uttåg. Julbordet
som följde hade allt som ett julbord ska innehålla, en stor eloge till
kocken. Frasen ”En god jul och ett gott nytt år” for fram och tillbaka
mellan de församlade när kvällen gick mot sitt slut.
					
Referent Conny Halvardsson
BIFROST

25 Alvheim, Eskilstuna. Klubbafton den 30 januari 2020

Så har vi då lämnat det andra seklet på 2000-talet bakom oss och inlett
det tredje med en Klubbafton.
Det var glädjande att få återse så många bröder denna första träff för
året! Vi var 42 närvarande och av dessa var fem presumtiva bröder,
vilket vi gladde oss lite extra åt. Så, nu hoppas vi bara på att få återse
dem nästa månad, då vi ger Grad I (den 27/2).
Efter sedvanligt mingel vid baren intog vi så kvällens brödramåltid
och liksom vid vår förra logekväll hade Berndt tagit med sig sitt
dragspel och spelade några, för de flesta, välkända låtar när vi hämtade
maten vid det gående bordet. Det verkade som de flesta tyckte det
var ett kul inslag! Kanske blir det en vana – vi får se… Efter intaget
av en god varmrätt kom vi så till kvällens huvudattraktion, nämligen
en reseberättelse om resan till Sydafrika som några bröder gjorde i
september med vår IL Bo Jonsson som reseledare och arrangör. Han
berättade inlevelsefullt och ibland med hjälp av någon medresenär
om händelser och platser som dom besökt. Allt presenterat med ett
antal bilder. Efter detta inslag blev så en av våra ExM, Agne Olofsson
uppvaktad. Han fyllde 80 år i december. (Han är fortfarande still
going strong!) GRATTIS! Efter att vi
dragit kvällens vinster i våra lotterier gick
många bröder nog hem lite extra tillfreds
med en vinst. Så var då denna första
sammankomst för året tillända och nu ser
vi fram emot nästa månads gradgivning
med förhoppningsvis ”full pott”, d.v.s.
fem recipiender till Grad I. Då kanske får
vi även hämta maten till dragspelsmusik?

Broder Bo Jonsson
Februari 2020

34 Linneus,

ULinköping
Biljardkväll med Midgårdsbröder

BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 1

Växjö
Julfest lördagen den 7 december 2019

Lördagen den 7 december bjöd Linneus och Linneorna in till Julfest
för hela familjen, och vi var ett 50 tal personer i alla åldrar som
hörsammade inbjudan.
Det blev en väldigt trevlig lördagseftermiddag, där det sedvanliga
minglet kompletterades med en frågetävling där det gällde att lista ut
vilket djur som dolde sig bakom olika rubriker.
Det blev en stor aktivitet med att försöka lista ut vilka djur det var, och
på så vis samtal mellan personer som inte tidigare kände varandra. När
detta var klart kunde M och Preses i Linneus respektive Linneorna
hälsa oss välkomna till det uppdukade julbordet.
Där fanns kalla och varma rätter av olika slag som tillhör ett riktigt
julbord. Naturligtvis avrundat med risgrynsgröt och saftsås. Det
blev sång och musik av kända melodier, och någon enstaka okänd,
traditionellt avslutad
med Knalle Juls vals.
De minsta barnen
väntade ivrigt på
tomten, och den
kom med godispåse
till deras stora
förtjusning. Under
tiden fick de vuxna
försöka lösa ett
melodikryss, där
varje bord jobbade
tillsammans, eftersom
arrangören glömt
priserna hemma, så
fick alla känna sig
som segrare vilket
inte var så dumt. Som
vanligt avslutade vi
eftermiddagen med
lotteridragning, med
ett vinstbord modell
större. Linneorna hade
ansvaret för lotteriet,
på ett förtjänstfullt
sätt.
LM Alexander
tackade alla som ställt
upp och jobbat med
julfesten.
Därefter fick vår
ansvarige Munskänk
Kennert blommor för
sitt arbete med maten
och vår ExM Sten
hyllades också med
blommor eftersom han
har den goda vanan
att fylla år när vi har
Julfest. Allt slutade
med en önskan om
en God Jul och Gott
Nytt År.
Referent & Fotograf
Hans Bild

Referent Berndt Larsson
Fotograf Göte Wallin
Februari 2020
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Ett fel inträffade i förra numret av Bifrosttidningen under rubriken ” Jubilerande Bröder”. Månaderna Januari, Februari och Mars
var rätt men inte årtalet (2019). Bröder som jubilerade under dessa månader hade av misstag blivit ett år yngre, vilket i sig kan vara
trevligt. Därför införs nu även jubilerande bröder under dessa månader, men med rätt årtal. Redaktionen ber om ursäkt!

Personalia

Jubilerande Bröder
Janurari 2020

Mars 2020

Dat År

Loge

Namn

Dat År Loge

Namn

2
3
4
4
4
5
5
9
10
10
17
17
19
19
21
21
23
24
24
25
25
27
29
30

Löfstad
Torgrim
Grimner
Odinsal
Torkild
Danheim
Odinsal
Midgård
Forsete
Withala
Gondler
Runrike
Rosheim
Runheim
Åsagård
Norheim
Nicopia
Alvheim
Runheim
Grimner
Withala
Odinsal
Odinsal
Junehus

Göran Ivarsson
Sören Molander
Stefan Svensson
Tord Wallin
Karl-Gustav Larson
Stefan J Johansson
Jan-Åke Petersson
Hans W Tudegård
Karl-Gustav Mårtensson
Jerry Bielke
Jörgen Palmér
Anders Mau
Joachim Björklund
Birger Andersson
Fredrik Söderquist
Joachim B G Johansson
Lars Wendel
Ove Larsson
Nils-Olof Olsson
Bengt Jonsson
Anders Englund
Roine Andersson
Tommy Lundin
Göran Gustafson

17
18
20
20
20
20
21
22
23
24
24
24
25
25
25
26
26
27
27
28
28
28
31

Magnus Svenson
Peter Erlandsson
Magnus Karlsson
Leif Petersson
Mats Sjöholm
Björn Jansson
Göran Mattisson
Robert Pierre Alison
Jan Johansson
Tommy Albinsson
Morgan Sjöberg
Ulf Ch Andersson
Lars Blomberg
Peter Larsson
Janerik Berglund
Jan-Ove Pettersson
Jan-Erik Johansson
Nilseric Ståhlberg
Magnus Knutsson
Per-Anders Jönsson
Magnus Engdahl
Pär Källström
Uno Kling

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

Februari 2020
Dat År

Loge

Namn

1
2
3
4
5
9
15
18
19
20
22
23
24
25
25
27
27
28

Withala
Carolus
Rosheim
Gondler
Mjölner
Eyrabro-H
Nicopia
Alvheim
Rimfaxe
Vesthav
Junehus
S:t Örjan
Withala
Manheim
Odinsal
Eyrabro-H
Mjölner
Odinsal

Rune Melin
Tomas A L Söderquist
Olov Viktorsson
Leif Bengthsson
Fredrik Pehrson
Henric Wik
Leif Johansson
Stefan Blomstrand
Mats Lindskoog
Bengt Ratzmann
Ingvar Johansson
Murche Eklöf
Anders Starck
Sverker Steen
Sten Arnekrans
Peter Johansson
Per-Lennart Nilsson
Ola Jonsson

95
60
70
60
50
50
60
50
70
60
70
70
60
85
70
50
70
70

Mars 2020

Dat År Loge
1
1
2
2
3
4
5
7
7
8
8
8
8
9
10
13
15
16
16
16
16

36

70
50
60
75
75
70
50
60
70
75
90
90
70
75
70
75
60
75
75
75
75

Mjölner
Torgrim
Grimner
Manheim
Carolus
Righeim
Aroshus
Eyrabro-H
Gondler
Midgård
Runheim
S:t Örjan
Vesthav
Withala
Runheim
Rimfaxe
Manheim
Alvheim
Carolus
Manheim
Righeim

Namn
Jerker P Magnusson
Lars-Olov Hamberg
Bertil Hemmingsson
Leif Holmström
Håkan Forsberg
Nils-Olof Hämlin
Joacim Karlsson
Peter Hägglund
Tommy Andersson
Christer Forsberg
Yngve P O Eliasson
Allan Berkesten
Lars Åke Andersson
Torbjörn Jonasson
Tommy Svensson
Ulf Tell
Claes Avasjö
Ulf Frödell
Sven H Karlsson
Roger Magnusson
Jan Anders Forslund

Brustna länkar

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

Torgrim
Withala
Eyrabro-H
Linneus
Mjölner
Nicopia
Valhall
Withala
Mjölner
Norheim
Norheim
Vanadis
Eyrabro-H
Forsete
Löfstad
Carolus
Valhall
Eyrabro-H
Junehus
Åsagård
Manheim
Righeim
Junehus

April 2020
Dat År

Loge

Namn

2
2
3
7
9
9
10
10
10
10
10
12
13
13
13
14
14
14
20
23
24
24
26
26
26
27
29
30
30

Gondler
Vanadis
Forsete
Valhall
Valhall
Valhall
Alvheim
Gondler
Midgård
Runheim
Vanadis
Midgård
Grimner
Mjölner
Torkild
Nicopia
Righeim
Valhall
Odinsal
Carolus
Mjölner
Solheim
Åsagård
Eyrabro-H
Grimner
Carolus
Rosheim
Gagnrad
Manheim

Evert Sandell
Stefan Garsten
Tobias Billing
Richard Axelsson
Andreas Hagen
Leif-Ivan Karlsson
Ingvar Edin
Bo Agmell
Ingemar Gustafsson
Ulf H Nyberg
Michael Hesselberg
Mattias Karlsson
Per-Olof Kreutner
Tom Sandström
Stig Schelin
Anders Öresjö
Erik S Engel
Jan-Gunnar Olsson
Andreas Pettersson
Christer J Ericsson
Jörgen Fellwing
Lennart Nyqvist
Magnus H Rumstedt
Leif Andersson
Lars-Olof Sand
Alf Lundberg
Jan-Åke Juhlin
Hanseric Hagström
Björn Westien

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

Maj 2020

Dat År
		
2 90
3 60
3 70
4 90
5 70
5 75
7 60
8 75
8 60
9 75
9 60
10 60
10 60

Loge

Åsagård
Danheim
Nicopia
Eyrabro-H
Grimner
Löfstad
Solheim
Aroshus
Withala
Löfstad
Nicopia
Grimner
Solheim

Namn

Yngve Strindholm
Ulf Jaremo
Benny Hjalmarsson
Kurt Eriksson
Göran Bredhammar
Bengt Gustavsson
Thomas Börjeson
Hans Carlsson
Tomas Erlandsson
Lars-Erik Andersson
Anders Gustavsson
Ulf Gustafsson
Michael Ringsby

Maj 2020
Dat År

Loge

Namn

11
12
12
12
12
12
13
14
14
14
15
15
16
16
17
17
18
19
20
20
21
21
22
23
24
25
26
28
28
30
31
31
31

Valhall
Carolus
Junehus
Linneus
Nicopia
Withala
Vanadis
Grimner
Odinsal
Withala
Aroshus
Withala
Nicopia
Norheim
Alvheim
Runrike
Carolus
Norheim
Eyrabro-H
Withala
Eyrabro-H
Mjölner
Grimner
Aroshus
Junehus
Löfstad
Nicopia
Forsete
Valhall
Grimner
Eyrabro-H
Righeim
Vesthav

Georgios Stassos
Dick Klaw
Jens Sedow
Sven-Olof Carlsson
Kenneth Wiktorsson
Fredrik Arvidsson
Ove A K Rickardsson
Sven-Olof Svensson
Steven Ledgard
Per-Ola Andersson
Tommy Gullberg
Mikael Richardsson
Lasse Thomsen
Björn K W Nilsson
Roger S E Pettersson
Mattias Boldt
Rolf Nyström
Per-Åke Hallberg
Magnus Johansson
Ingemar Lönnborg
Tomas Johansson
Tord Nilsson
Jan-Gunnar Svendsby
Anders Randelius
Karl-Gustav Karlsson
Lars-Eric Andersson
Rolf Thorsell
Peter R O Faleborn
Stig Kjellin
Ragnar Rydhage
Anders Ärlebäck
Stig Stigenberg
Staffan Valinder

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

Juni 2020
Dat År

1
1
5
5
6
6
7
7
7
7
7
8
9
10
10
11
13
13
14
16
17
17
17
20
20
21
23
23
25
26
27
27
28
29
29
29
30

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

Loge

Alvheim
Norheim
Norheim
Withala
Manheim
Vanadis
Eyrabro-H
Gondler
Solheim
Valhall
Valhall
Rimfaxe
Odinsal
Grimner
Manheim
Eyrabro-H
Forsete
Grimner
Grimner
Solheim
Gagnrad
Grimner
Manheim
Midgård
Withala
Gondler
Carolus
Withala
Aroshus
Norheim
Forsete
Grimner
Nicopia
Nicopia
Rimfaxe
Valhall
Gungner

Datum

Namn

30 Oktober
10 November
21 November
23 November
29 November
18 December
26 December
29 December
31 December

Göran Eriksson
Anders Ekström
Åke Assarsson
B Ebbe Sondér
Holger Engström
Ture Lindén
Udo Österberg
Sten E Lood
Mats Ahrling

Nya Bifrostbröder
Dat

Namn

2019-11-12
2019-11-12
2019-11-13
2019-11-15
2019-11-15
2019-11-15
2019-11-21
		

Peter Carlström
Carl-Henrik Elfsberg
Johnny Aspman
Roland Fredriksson
Rickard Hagström
Joachim Schultz
Morten
Kammer Pedersen

Namn

Berndt Larsson
Peter L Matsson
Peter Jonsson
Peter Wrethander
Ulf Bergh
Ingvar Svensson
Rolf Andersson
Adolf Wogatai
Lars Mathsson
Göran Adolfsson
Ove Gustafsson
Lars Bertram
Matte Bergqvist
Sven Berg
Patrick G Lundeberg
Göran Andersson
Michael Onesti
Ulf J Johansson
Hans Bäck
Göran Jonsson
Sten C Lundén
Göran Jarnving
Johan Wegelius
Carlerik Malm
Ulf Krantz
Lars-Eric Olsson
Jan-Peter Bäckström
Bernt-Inge Berntsson
Joachim Al-kayer
Gunnar Lindh
Daniel Juvin
Kjell Karlsson
Claes-Göran Borrman
Rolf G Sallander
Walde B Andersson
Harald Ortliden
Tommy Andersson

Loge

Dat

Runrike
Runrike
Gagnrad
Odinsal
Odinsal
Odinsal

2019-11-26
2019-11-26
2019-11-29
2019-12-03
2019-12-03
2019-12-03
2019-12-13

S:t Örjan

21 Midgård
16 Runheim
28 Gondler
28 Gondler
7 Junehus
29 Rosheim
8 Manheim
25 Alvheim
23 Forsete

Februari 2020

Namn

2019-11-14
2019-11-14
2019-11-14
2019-11-15
2019-11-15
2019-11-15

Stefan Bergqvist
Leif Petersson
Orlando Ramirez
Per Dahlberg
Carl De Vries
Stefan Palmberg

Loge

Namn
Anders Hedkvist
Björn Nyberg
Per-Åke Zanders
Esse Hellberg
Pierre Ingesson
Timothy Morehouse
Jimmy Eriksson

Loge

Dat

Righeim
Righeim
Vesthav
Åsagård
Åsagård
Åsagård
Mjölner

2020-01-23
2020-01-23
2020-01-23
2020-01-23
2020-01-24
2020-01-24

Namn

Dat

Namn

2019-11-08
2019-11-08
2019-11-08
2019-11-08
2019-11-08
2019-11-22
2019-11-22
2019-11-22
2019-11-22
2019-11-22
2019-11-22
2019-11-22
2019-11-22
2019-11-22
2019-11-22

Peter Arvidsson
Stefan J Johansson
Thorbjörn Jönsson
Carsten Jörgensen
Emil Nordberg
Stefan Billerstam
Mats Andersson
Björn Esbjörnsson
Thomas Johansson
Jakob Ljungstedt
Jörgen Mandelberg
Lennart Nielsen
Leif Göran Nilsson
Morgan Sjöberg
Bengt Jönsson

Linneus
Linneus
Linneus
Grimner
Grimner
Grimner

2019-11-15
2019-11-15
2019-11-15
2019-11-15
2019-11-15
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Åsagård
Åsagård
Åsagård
Åsagård
Junehus
Junehus

Loge

Dat

Namn

Loge

Namn

Loge

Grad III – Kunskapens Grad

Dat

Danheim
Danheim
Danheim
Danheim
Danheim
Åsagård
Mjölner
Mjölner
Mjölner
Mjölner
Mjölner
Mjölner
Mjölner
Norheim
Rimfaxe

Johan Berg
Nils Enstam
David Kjellqvist
Gunnar Moberg
Peter Landin
Niklas Thorp

Loge

Grad III

Loge

Loge

Namn

Grad II – Vänskapens Grad

Namn

Loge

Christoffer Dahlskog Withala
Anders Hallgren
Withala
Morgan Kiskanyadi Withala
Jan Ohlinder
Withala
Jimmy Wiktorsson Withala

Dat

2019-11-22
2019-11-22
2019-11-22
2019-11-27
2020-01-28

Tomas Gustavsson
Rabi Haidar
Willy Höjer
Jan Persson
Mattias Jansson

Gondler
Gondler
Gondler
Aroshus
Odinsal

Grad IV

B efordrade bröder
Dat

IX
VI
VII
IX
X
IX
VIII
IV
VI

Grad II

B efordrade bröder
Dat

Grad

Grad I – Frihetens Grad

B efordrade bröder
Dat

Loge		

2019-11-29 Roger Emanuelsson Solheim

Namn
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Grad IV – Hoppets Grad

Dat

Namn

2019-11-22
2019-11-22
2019-11-22
2019-11-22
2019-11-22
2019-11-22
2019-11-22
2019-11-22
2019-11-22
2019-11-22
2019-11-22
2019-11-22
2019-11-22
2019-11-25
2019-11-29

Februari 2020

Loge

Bengt Onemark
Rimfaxe
Anders Forslund
Rosheim
Per Lodenius
Rosheim
Ola Nässén
Rosheim
Roger Wientorp
Rosheim
Jim Fogelqvist
Runrike
Ulf Bergström
Torgrim
Karl-Erik HammarbergTorgrim
Boris Sandström
Torgrim
Joakim Andersson Vanadis
Christian Fisch
Vanadis
Stefan Garsten
Vanadis
Urban Hesselberg
Vanadis
Tomas Ralfsson
Rimfaxe
Joakim Sandahl
Junehus

Dat

Namn

2019-11-29
2019-12-06
2019-12-06
2019-12-06
2019-12-06
2019-12-06
2019-12-06
2019-12-06
2019-12-06
2019-12-06
2019-12-06
2019-12-06
2019-12-06
2019-12-06
2019-12-06

Roger Samuelsson
Mikael Kainulainen
Fredrik Wågemo
Daniel Wester
Johan Aronsson
Mats Bengtsson
Dan Erlandsson
Ulf Klaeson
Hans Pettersson
Tommy Pettersson
Roger M Nilsson
Jonas Ström
Anders Wiklund
Mats Ytterborg
Fredrik Arvidsson

Loge
Midgård
Carolus
Carolus
Carolus
Eyrabro-H
Eyrabro-H
Eyrabro-H
Eyrabro-H
Eyrabro-H
Eyrabro-H
Grimner
Grimner
Grimner
Grimner
Withala

37

B efordrade bröder
Dat

Namn

2019-12-06
2019-12-11
2019-12-11
2019-12-13

Emil Ljunggren
Conny Englund
Jan-Erik Rönnholm
Per-Anders Ahlgren

Loge
Withala
Torkild
Torkild
Gondler

B efordrade bröder
Dat

2019-11-21
2019-11-21
2019-11-28
2019-11-28
2019-12-13
2019-12-13
2019-12-13
2019-12-13
2020-01-08
2020-01-08
2020-01-10
2020-01-10
2020-01-10
2020-01-10
2020-01-10

Namn

Loge

Daniel Källklint
Nicopia
Mikael Pettersson
Nicopia
Hans Andersson
Alvheim
Håkan Jansson
Alvheim
Mattias Lindberg
Gungner
Bojan Milojevic
Gungner
Karl Sandstedt
Gungner
Lars Friberg
Withala
Mikael Nilsson
Forsete
Lars Tretvold
Forsete
Jonas Nilsson
Danheim
Mattias Aspegren
Forsete
Lars-Göran Netterström Gondler
Kent Bredén
Rimfaxe
Tommy Lilja
Rimfaxe

B efordrade bröder
Dat

Namn

2020-02-01
2020-02-01
2020-02-01
2020-02-01
2020-02-01

Daniel Juvin
Peter Larsson
Tommy Andersson
Olof Dahlin
Lars Sandahl

Loge
Forsete
Forsete
Gungner
Junehus
Junehus

B efordrade bröder
Dat

Namn

2019-10-11
2019-10-11
2019-10-11
2019-10-11
2019-10-11
2019-10-11
2019-10-11
		
2019-10-11
2019-10-11
2019-10-11
2019-10-11
2019-10-11
2019-10-12

Loge

Johan Backman
Manheim
Jonas Gustafsson
Rosheim
Conny Holm
Rosheim
Björn Smedsberg
Rosheim
Berndt Lehnert
Runheim
Roland Ljungkvist Runheim
Karl-Gustav
von Wicken
Runheim
Holger Andersson
S:t Örjan
Carl Stefan Christensson S:t Örjan
Timo Borén
Torkild
Petri Lindholm
Torkild
Mauritz Rudebeck Valhall
Börje Hansson
Alvheim

B efordrade bröder
Dat

2019-11-23
2019-11-23
2019-11-23
2019-11-23
2019-11-23
2019-11-23
2019-11-23
2019-11-23

38

Namn

Loge

Ernie Elofsson
Danheim
Bo H Carlsson
Gondler
Stefan B. Eriksson Gondler
Leif Källén
Gondler
Per-Olof Svensson Gondler
Åke Kalmsten
Grimner
Christian Magnusson Gungner
Åke Berntsson
Linneus

Grad IV

Grad IV – Hoppets Grad

Dat

Namn

2019-12-13
2019-12-13
2019-12-13
2019-12-13

Jörgen Engdahl
Olof Johansson
Karlgustav Johansson
Anders Lundberg

Loge

Dat

Gondler
Gondler
Gondler
Gondler

Namn

2020-01-10
2020-01-10
2020-01-10
2020-01-10
2020-01-10

Grad V

Anders Dahlin
Bengt Mattsson
Henrik Sämfors
Christer Samuelsson
Magnus Widar

Loge

Gungner
Gungner
Gungner
Gungner
Gungner

Redaktören har
ordet
BIFROSTBÅGAR – Din insats för Ordens Nytta

Grad V – Trohetens Grad

Dat

Namn

2020-01-17
2020-01-17
2020-01-17
2020-01-17
2020-01-17
2020-01-17
2020-01-17
2020-01-17
2020-01-17
2020-01-17
2020-01-17
2020-01-17
2020-01-17
2020-01-17
2020-01-17

Sven-Olof Carlsson
Per Krantz
Anders Linde
Jonas Carlsson
Jan Richardsson
Johan Andersson
Stefan Matsson
Kent Svensson
Anders Carlsson
Joel Hesselberg
Ola Nilsson
Mathias Olsson
Robert Pierre Alison
Sorin Ardelean
Gert Axelsson

Loge

Dat
Namn
2020-01-17 Håkan Edvardsson
2020-01-17 Peter Johansson
2020-01-17 Leif Skiöldh
2020-01-17 Tomas
			Thylen Westberg
2020-01-24 Lars Levin
2020-01-24 Erik Olsson
2020-01-24 Bent Bach Holst
2020-01-24 Thomas Karlsson
2020-01-24 Öyvind Pedersen
2020-01-24 Jan Sergo
2020-01-24 Per-Göran Börstell
2020-01-24 Mikael Sundbom
2020-01-28 Johan Johansson

Linneus
Linneus
Linneus
Löfstad
Löfstad
Norheim
Norheim
Norheim
Vanadis
Vanadis
Vanadis
Vanadis
Withala
Withala
Withala

Loge
Withala
Withala
Withala
Withala
Forsete
Midgård
Mjölner
Mjölner
Mjölner
Mjölner
Rosheim
Rosheim
Runheim

Grad VI

Grad VI – Kärlekens Grad

Dat

Namn

2020-02-01
2020-02-01
2020-02-01
2020-02-01
2020-02-01

Loge

Dat

Alexander Airosto Linneus
Leif Andersson
Mjölner
Håkan Flensburg
Mjölner
Lars-Göran Hersgren Mjölner
Niklas Jardemark
Mjölner

Namn

2020-02-01
2020-02-01
2020-02-01
2020-02-01

Tomas Johansson
Tommy Carlsson
Kurt Friberg
Björn Larsson

Loge
Rimfaxe
Vanadis
Vanadis
Vesthav

Grad VIII

Grad VIII – Skönhetens Grad

Dat

Namn

2019-10-12
2019-10-12
2019-10-12
2019-10-12
2019-10-12
2019-10-12
2019-10-12
2019-10-12
2019-10-19
2019-10-19
2019-10-19
2019-10-19
2019-10-19
2019-10-19

Mikael Bäckstedt
Jan E Å Asp
Johnnie Jonsson
Stefan Paulsson
Fredrik Jonneryd
Ola Jonsson
Jörgen Andersson
Johan Axelsson
Peter R O Faleborn
Stefan Lander
Anders Larsson
Åke Rudolfsson
Åke Josefsson
Thomas Palmquist

Loge

Dat

Aroshus
Carolus
Eyrabro-H
Löfstad
Odinsal
Odinsal
Solheim
Solheim
Forsete
Gondler
Gondler
Gondler
Grimner
Grimner

Namn

2019-10-19
2019-10-19
2019-10-19
2019-10-19
2019-10-19
2019-10-19
2019-10-19
2019-10-19
2019-10-19
2019-10-19
2019-10-19
2019-10-19
2019-10-19
2019-11-27

Loge

Åke Svensson
Grimner
Niclas Snygg
Gungner
Anders Svenningsson Gungner
Leif Svensson
Gungner
Stig Bjelkered
Löfstad
Gunnar Eklöv
Midgård
Mikael Granath
Midgård
Christer Laurell
Mjölner
Anders Gustavsson Nicopia
Matz Andersson
Norheim
Henrik Lirsjö
Vanadis
Tomas Fyhr
Withala
Jes Suhr
Withala
Jörgen Palm
Manheim

Grad IX

Grad IX – Vishetens Grad
Dat

Namn

2019-11-23
2019-11-23
2019-11-23
2019-11-23
2019-11-23
2019-11-23
2019-11-23

Lars Andersson
Torbjörn Honkanen
Christer Carlsson
Sven-Åke L. Fors
Nils E Wärn
Ingmar L Björkman
Björn L.H. Franzon

Loge

Löfstad
Löfstad
Mjölner
Mjölner
Nicopia
Norheim
Norheim

Dat
Namn
2019-11-23 Lars Bertram
2019-11-23 Åke Hylander
2019-11-23 Christer H Persson
2019-11-23 Klas Gustavsson
2019-11-23 Göran L Johansson
2019-11-23 Tommy Johansson
2019-11-23 Vincent E J Höjer
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Ett av Bifrostordens ändamål är att bedriva hjälpverksamhet
och Stiftelsen Bifrostbågen är en av flera möjligheter
att uppfylla det målet.

Loge
Rimfaxe
Rimfaxe
Rimfaxe
Vanadis
Vanadis
Vanadis
Vesthav
Februari 2020

Bifrostbågen ges möjlighet att bedriva hjälpverksamhet genom att
Bröder skänker en fri summa pengar alternativt en eller flera
Diplomandelar, Bifrostbågar.
Hur gör jag?
Logernas ombud för Bifrostbågen kommer att på nytt
utnämnas i logerna. Ombudet kommer att ge Dig hjälp och
informerar om hur Du går tillväga för att skänka pengar till
Bifrostbågen eller andelar. En andel är 1000 kr.
Mats Hyltén, Redaktör
Vår tidskrift är nu på sin 94:e årgång. Vår
Orden är på sitt 95:e år.
År 2020 innebär ett nytt decennium, när
tankarna går tillbaka vad har hänt sedan
föregående dito. Naturligtvis har det hänt
mycket i vår omvärld, stora och små
händelser, ibland positiva och ibland med
negativa inverkningar.
Om jag skall hålla mig vid vår tidskrift
så inleddes året 2010 med att tidskiften
helt kom ut i 4-färgstryck. Redaktionen
mjukstartade med att i nr 4 – 2009 göra
ett provnumret som blev väl bemött av
läsarna. Att få se bilderna tryckta i färg
blev en känsla för detaljer. Våra gradband, utmärkelser osv framträdde på ett
helt annat och positivt sätt. Under året
2010 utkom också en DVD med samtliga
tidningar inscannade. Denna DVD finns
att beställa från Ordens kansliet.
Nu till detta nummer som bland annat
presenterar nya Mästare för året och
anmälan till Rikstinget i Kalmar, där jag
hoppas vi ses.
Avslutar för denna gång med att
presentera manusstoppen för detta år:
Nr 2: 17 maj
Nr 3: 27 september
Nr 4: 22 november

Som ett litet bevis på Din insats för Bifrostordens
hjälpverksamhet delar Bifrostbågen ut ett diplom till givaren.
Bifrostbågen har idag ett skänkt kapital på nära en miljon kronor.
Kapitalet är till största delen placerat i aktier med god utdelning,
vilket redan i år ger möjlighet att på en blygsam nivå återupptaga
Bifrostbågens hjälpverksamhet.
Betydelsefullt?
På den frågan är svaret absolut JA!
Ditt bidrag till Bifrostbågen kan redan nu betalas in på
Bankgiro 5275–8679.
Bifrostorden har förmånen och glädjen av att ha två framstående
Stiftelser som bedriver hjälpverksamhet i vår Ordens namn.
Bifrostbågen skiljer sig från dessa två genom att det är
alla bröders Stiftelse.
Bifrostbågen har också möjlighet att bedriva hjälpverksamhet
inom ett
vidare område än de övriga två Stiftelserna.

Vi ses och hörs!
Mats Hyltén, Redaktör
Cedergatan 7 B
215 67 Malmö
Mobil 070-931 53 14
redaktionen@bifrostorden.se
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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
Februari 2020
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B
Avs. Bifrostorden, Gotlandsgatan 44, 116 65 Stockholm

En tidlös sammanslutning för mänskliga värden

Bifrostorden är en svensk orden, instiftad år 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.

Men, och detta är viktigt, Orden överlämnar till den
enskilde brodern att lösa sina religiösa och politiska
ställningstagande utanför Ordensarbetet.
– att Orden i sin hjälpverksamhet ska bidra till en
mänskligare tillvaro för Ordensbröder och våra
medmänniskor, samt att ekonomiskt stödja projekt av
kulturell eller medmänsklig art.

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 bedriver lokalt sin verksamhet i s.k.
loger. Logen 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
Bifrostorden vill se sina ledamöter utvecklas till goda invigde. Meningen med detta är att gradgivningarna
och uppriktiga män med ansvar för medmänniskor
ska bli ﬁna upplevelser för den sökande brodern.
och med tolerans för oliktänkande.
Syftet med gradgivningarna är att Orden på ett stegvist och logiskt sätt vill framställa sitt budskap.
Bifrostordens ideologi har redovisats öppet sedan år
1925 och är alltjämt gällande och lyder:
Sammanträdets första del präglas av högtidlighet och
allvar enligt en ritual, medan den andra delen uppfyl- Orden ska befrämja utbredandet av en sund
ler kravet ”att bereda bröderna tillfälle till sällskaplig
livsåskådning.
samvaro” och består av samkväm där måltid och ibland
- Orden ska bereda sina bröder tillfälle till
underhållning ingår.

sällskaplig samvaro.
- Orden ska bedriva hjälpverksamhet.

Detta betyder konkret:
— att Orden i sin verksamhet vill försöka ge sina
bröder lust till personlig utveckling, förmåga till
eftertanke, ökad självkänsla och stärkt socialt
medvetande.

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 broderns partner inbjuds.
På vissa orter ﬁnns damloge.

Patrick G Lundeberg
Ordens Styrande Mästare

