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Jag heter Jan Axelsson och är
Gradmästare i femte Graden. Jag
har snart varit en Broder i Svarta
Örns Orden i 10 år, jag minns när Broder Lennart Andersson frågade mig om jag
var intresserad av att bli en Broder i Svarta Örns Orden. Man hade ju hört en massa
konstiga saker om Ordenssällskap, men jag tänkte är Lennart med så kan det inte
vara något konstigt.
Och det var det inte. Jag ångrar inte att jag gick med Svarta Örns Orden. Under dessa
10 år har jag fått många goda och fina minnen samt träffat många trevliga Bröder.
Jag bor i Brämhult och driver Axelssons Tryckeri i Viared.
Med varma och Broderliga hälsningar
Jan Axelsson
Femte Gradens Mästare

Tel 033-20 60 30
Fax 033-13 73 29
E-post: info@dahlins.se
www.dahlins.se
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BRÖDER!
Grad II onsdag 19 mars kl 1900
Måltid: Gratinerad kycklingfilé svampsås stekt potatis med
kaffe och kaka 80 kr
Grad I lördag 12 april kl 1700 sidan 5
Grad VII söndag 20 april med början i Arnäsholms Kapell
kl 1100 i Ordenslokalen kl 1330 se särskild inbjudan
Arbetsårets avslutning Damklubben
tillsammans med Logen De Sju Härader
måndag 12 maj i Arnäsholms Kapell kl 1900
Därefter måltid på Golfrestaurangen
Anmälan till Lillvor tfn 23 03 65 senast torsdagen innan mötet
Providörerna uppmanar Bröderna att ringa och anmäla sitt
deltagande i måltiden.
Ingemar Nordvall tfn 248842 eller 0735-328214 efter kl 1700
Peter Ljunghager tfn 260767 eller 0705-248615 efter kl 1700
•
•
•
•
•

Klädsel
Utmärkelser
En Profil har gått ur tiden
Vårstädning vid Arnäsholm
Damklubbens årsmöte

sidan 4
sidan 6 - 9
sidan 10
sidan 11
sidan 12 - 15

VI GRATULERAR
18 mars
21 mars
21 mars
27 mars
03 maj
08 maj
08 maj

Åke Andreasson
Sylve Claesson
Kenneth Thulin
Ola Bohlin
Lennart Bertilsson
Bertil Sjölin
Peter Andersson

75
70
60
60
70
80
50

29 maj
05 juni
12 juni
26 juni
04 juli
05 juli
31 juli

Ari Pakarinen
Tommy Haraldsson
Stig Sjögren
Åke Davidsson
Rune Dahlqvist
Roland Klasson
Yngve Andersson

50
70
80
70
85
50
75
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Klädsel vid våra sammankomster
Våra Gradgivningar skall vara glada, värdiga
och högtidliga sammankomster så att vi kan
ge Recipienderna den upplevelse, som de är
tänkta att vara.
I allt detta är vår klädsel en viktig del. Därför
är vi angelägna om att frack skall vara den
klädedräkt vi i första hand använder eftersom
den ger en extra högtidlig stämning.
Fracken ger den rätta bakgrunden till våra
Ordensregalier, som utan tvivel är bland de
vackraste av alla. Dessutom blir det en speciell stämning när alla Bröder är
enhetligt klädda.
Ett speciellt undantag utgörs av VII Gradens förberedande möte där
”civil klädsel” med Gradband föreskrivs. För ett antal år sedan användes
vita kåpor vid dessa tillfällen men då antalet kåpor inte alltid räckte till
beslutades att vårdad klädsel skulle föreskrivas och då i första hand kostym
eller kavaj.
Detta är för att ge rättvisa åt våra vackra insignier men också för att visa
respekt för Graden, för våra tjänstgörande Bröder och givetvis i första hand
för våra Recipiender.

Styrande Rådet
gm Sten Eriksson
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SVARTA ÖRNS ORDEN
LOGEN DE SJU HÄRADER

Har nöjet att inbjuda dig till Första Graden
Lördag 12 april kl 1700
Tjänstgörande och recipiender kl 1530

Reception
Måltidsloge
Meny
Förrätt
Laxbakelse

Varmrätt
Fläskfilé potatisgratäng portvinsstuvade champinjoner rotfrukter och gelé

Dessert
Vaniljpannakotta Kaffe
Pris 250 kr inkl vin öl (alt alkoholfritt)

Anmälan
senast måndag 7 april till
Ingemar Nordvall tfn 24 88 42 eller 0735-32 82 14 efter kl 1700
Peter Ljunghager tfn 26 07 67 eller 0705-24 86 15 efter kl 1700

OBS Anmälan emotses också från tjänstgörande Bröder
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Utmärkelser som förekommer inom
Svarta Örns Orden
Eftersom flera frågor har väckts rörande våra utmärkelser och förtjänsttecken
inom Svarta Örns Orden önskar vi lämna följande information.
Först och främst har vi våra Förtjänsttecken för 5, 10 och 15 års tjänstgöring.
Dessa är bundna till tjänstgöringstiden, som inte nödvändigtvis behöver vara
i följd. Dessa utmärkelser har ingenting att göra med hur länge en Broder har
varit medlem i Orden.

fr.v. 5 års Förtjänsttecken. 10 års Förtjänsttecken. 15 års Förtjänsttecken.
Därefter har vi Ämbetsmannatecken, som utdelas efter en lång
ämbetsmannagärning, nämligen 25 år. Inte heller här är det nödvändigt att
tjänstgöringen har skett i en följd. I detta sammanhang är det viktigt att komma
ihåg att det görs skillnad på Ämbeten och vanliga tjänster. Efter avslutad
tjänstgöring som ämbetsman under 25 års tid bytes Ämbetsmannatecknet ut
mot ett Ex-ämbetsmannatecken.
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fr.v. Efter 25 års tjänstgöring som ämbetsman inom Svarta Örns Orden är
man berättigad till denna utmärkelse. Till höger ser man tecknet som delas
ut till Bröder som har avslutat sitt ämbete. (Ex-ämbetsmannatecken)

fr.v. Svarta Örns medaljen i Silver och Svarta Örns medaljen i Guld.
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Angående utdelandet av Svarta Örns Ordens Silvermedalj eller Guldmedalj
gäller att Broder skall ha utfört tjänster utöver det vanliga för Orden/Logen
och då givetvis även varit en flitig besökare vid våra möten och därmed gjort
sig känd bland Bröderna, som en god Broder och förebild.
För långt medlemskap i Orden finns dessutom våra Årskors, som utdelas
efter 25, 40 och 50 års medlemskap. För dessa utmärkelser finns inga krav
på tjänstgöring.

fr.v. 25 års medlemskap, i mitten 40 års medlemskap och till höger 50 års
medlemskap.
Det är alltid ett stort nöje att dela ut våra vackra förtjänsttecken och övriga
utmärkelser, som ett bevis för vår uppskattning av det arbete, som Broder
nedlägger för Logens bästa. För att inte förringa värdet av en utmärkelser det
viktigt att ovanstående krav också uppfylls. Därför är utdelandet omringat
av strikta bestämmelser, vilka vi måste och även vill följa.
Därigenom bevarar vi värdet av att bli tilldelad en utmärkelse.
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Emellertid kan fel och misstag ske. Ingen är ofelbar. Om någon Broder skulle
känna sig bortglömd eller förfördelad så ta kontakt med Styrande Rådet,
som omedelbart kommer att undersöka ärendet och ge besked om vad, som
gäller. Är det så att ett fel har begåtts kommer vi snarast att åtgärda det.
Styrande Rådet
Logen De Sju Härader

Gradband och insignier som förekommer
inom Svarta Örns Orden

Ordensregalier från grad I till X som användes inom Svarta Örns Orden.
Foto: Lennart Andersson.
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En Profil har
gått ur tiden
Vår mångårige Styrande
Mästare Broder
Sture Hultgren har gått
bort i en ålder av 76 år
Broder Sture gick med i vår Orden 1962 och redan 1963 togs hans
tjänster i anspråk, som marskalk varefter han gick vidare som Loge- och
Riddarelogeceremonimästare. 1983 blev han kallad till ämbetet som Styrande
Mästare i dåvarande Logen Westgöta Lejon och kvarstod i denna tjänst till
2001. Han innehade vid sin bortgång X Graden och var tilldelad såväl vår
Silver som Guldmedalj.
Sture var en mycket hängiven och intresserad Svarta Örnsbroder, som lade
ner ett otroligt arbete, tid och energi för Orden i allmänhet och Logen i
synnerhet. Han var mycket engagerad i vår fastighet och i vårt vackra
Arnäsholms Kapell. Broder Sture var också en av tillskyndarna till
sammanslagningen av de två Boråslogerna, De Silverne Saxar och Westgöta
Lejon, som genomfördes arbetsåret 1992/93. Han var mycket kunnig,
gladlynt och medkännande person, som betydde mycket för dem, som fick
glädjen att tjänstgöra tillsammans med honom. Broder Stures minne kommer
att leva länge kvar bland såväl Bröderna i Borås som bland hans många
vänner runtom i Brödralaget.
Broder Sten Eriksson
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Svarta Örnar mina
Bröder, vårstädning
vid Arnäsholm
När vi nu har kommit en bit in på
det nya året vill jag tillönska er
alla en god fortsättning.
Hoppas att det nya året skall bli ett
bra år, både privat och inom vår
Orden. Vi har förhoppningsvis en
fin vår framför oss. Vi har en del
arbete inom Orden som pockar på
vår uppmärksamhet.
Framför allt att söka efter främlingar som kan upptas som Bröder
ibland oss.
Det gäller även våra nya bröder som ännu inte fått vår tredje grad. Men
av erfarenhet tar det tid att hitta rätt personer så börja med att gå igenom
bekantskapskretsen redan nu.
Ett annat arbete som behöver Brödernas hjälp är Arnäsholms Kapell. Det
arbete som Bröderna Lars-Åke Backlund och Hanseman Berntsson utförde
förra året var ovärderligt, men att lägga allt arbete på två Bröder blir för
mycket. Därför har Styrande Rådet beslutat att anordna en städdag lördagen
den 5 april mellan kl 900 – 1200. Vi ordnar med samåkning sen avslutar vi
med en enklare förtäring vid Kapellet. Om vi hjälps åt så blir det vårfint inför
sjunde gradens givande den 20 april och sommarens Helgmålsböner. Alla
kan göra något………Vi hoppas på fint väder och en stor uppslutning.
Anmälan till Bröderna
Kenneth Harrysson
Mikael Nilsson

tfn 24 84 04
tfn 430 20 26
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Hej! Skall nu försöka skriva några rader om mina år i Damklubben både som
medlem och i styrelsen.
Jag vill börja med att min make ”Ingemar” fick medlemskap i Svarta Örns
Orden 1968 och strax därefter blev jag inbjuden till damklubben, men det
var inget jag kände för då. Vi deltog några gånger på årsfester och 1973 blev
jag övertalad att komma på besök till Damklubben. Efter några besök kände
jag att det passade mig, något som jag aldrig har ångrat.
Jag blev genast mycket väl mottagen. Jag kände inte någon men blev tillsagd
att engagera mig så fort som möjligt för att komma in i gemenskapen. Jag
fick snart mycket goda vänner och denna vänskap består även i dag som de
bästa man kan få. Jag började komma på varje sammankomst och var snart
inne i samvaron jag började väva, sy, brodera m.m. sådant man gjorde för
att vi skulle bistå herrarna i Logen. Detta är nu borta, vi träffas för att trivas
och må gott tillsammans och det är väl inget fel eller hur? Efter en tid blev
jag tillfrågad om styrelsearbete och jag som har svårt att säga nej, så det blev
ett ja. Först i valberedningen en tid sedan blev det kassörsjobb några år och
nu som ordförande under 22 år. Alla dessa poster har var och en varit ett
stimulerande arbete och det har aldrig varit besvärligt att tacka ja varje gång
som det blivit omval under alla åren. Allt detta beror på att jag arbetat med
en härlig styrelse och att inte förglömma alla övriga medlemmar som troget
deltagit i våra sammankomster. Men allt har en gräns och nu känner jag att
denna infunnit sig. Jag lämnar nu min post i styrelsen till yngre medlemmar
och önskar dem alla framgång och glädje i deras arbete för medlemmarnas
bästa.
Tack kära ni alla för det stöd jag fått under åren.
Tack för en god supé och fin samvaro under kvällen.
Tack för alla vackra ord och blommor vid avgången både till Damklubben
och Logen De Sju Härader
12

Tack för alla goda kramar jag fick av er alla.
Jag skall med glädje minnas alla härliga stunder vi haft tillsammans.
Slutar med hjärtliga hälsningar till er alla.

Hej igen!
Damklubben hade sitt årsmöte den 4 februari i vår lokal. Med sedvanlig
dagordning men i år lite annorlunda då vår ordförande sedan många år Aina
Ohlsson avgår. I stället valdes Bibbi Andreasson till ny ordförande.
Vid den festliga supén höll Kenneth Harrysson tal och tackade Aina Ohlsson
för hennes insats och överlämnade den vackra ordförande kedjan av silver
till Bibbi Andreasson och önskade henne lycka till. Bibbi tackade sedan Aina
och Mona från oss alla i Damklubben och gav dem blommor.

Styrande Mästaren Kenneth Harrysson
lyfter av kedjan av Aina Ohlsson och sätter den på Damklubbens nya Ordförande
Bibbi Andreasson.
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Även vår kassör Mona Ciekals lämnar oss och till ny kassör valdes Helena
Olsson. Och Anita Qvist, valdes också in i styrelsen.
Efter själva mötet delade Styrande Mästaren Kenneth Harrysson med
hjälp av Kansler Mikael Nilsson och Aina Ohlsson ut broscher för troget
medlemskap i Damklubben. 15-årsnålen till Birgitta Berntsson och
5-årsnålen till Malin Hasselblad, Anita Qvist och Helen Hedelin.
Foton: Brita Swedberg
och Kenneth Harrysson.

fr.v. Birgitta Berntsson,
Aina Ohlsson, Malin
Hasselblad, Anita Qvist
och Helen Hedelin.
Längst bak Mikael
Nilsson och Kenneth
Harrysson.

Mona Ciekals avtackades med blommor av
Aina Ohlsson.
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Det var mycket god stämning vid den efterföljande supén.

Innan vi gick hem fick vi var sin blomma och en kram av Aina.
Programmet för övrigt i vår är: Påskfest den 3 mars kl 1900 medtag vinster till
lotteriet. Den 7 april kl 1900 Kåseri av Sven Lagerström under titeln ”Ortsnamn
från när och fjärran”. Hemlig resa den 7 maj kl 1800 vänner och bekanta kan
tas med i mån av plats. Våravslutningen den 12 maj kl 1900 i Arnäsholms
Kapell både för Damer och Herrar. Därefter supé på Golfrestaurangen.
Anmälan till samtliga möten görs till Lillvor tfn 23 03 65 senast torsdagen
innan mötena.
Välkomna nu till våra träffar i vår
Damklubbens styrelse genom Eva Svensson/sekr.
Damklubbens ordförande Aina Ohlsson ringde mig i början av året för att
bjuda in mig till Damklubbens årsmöte som brukligt är. Då meddelade hon
mig om sin avgång som ordförande. Aina har med stor entusiasm och styrka
stått i ledningen i mer än tjugo år. Hon har skött sitt uppdrag med största
berömlighet. När nu Aina valt att träda tillbaka för yngre krafter vill jag och
hela Boråslogen De Sju Härader tacka Aina för det mycket goda samarbetet
och önska nyvalda ordföranden Bibbi Andreasson ett varmt lycka till med
sitt nya uppdrag.
Kenneth Harrysson
Styrande Mästaren i Logen De Sju Härader
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Arnäsholms Kapell sommaren 2008
Som vanligt anordnar Logen De Sju Härader Helgmålsböner från och med
Midsommarafton 21 juni till och med 23 augusti under sommaren 2008.
Det finns möjlighet att hyra Kapellet för Vigsel eller Dop fram till
september månad. Ingen hyra utgår för Bröder inom Orden.
Övriga får betala 700 kr per hyrestillfälle Kapellet kan ta emot
ca: 70 gäster. Rekommendera gärna att denna möjlighet står till förfogande.

Förlägg gärna
Bröllopsmiddag eller
Dopkalas på
Arnäsholms Konferens & Spa som
ligger i nära anslutning till Kapellet
tfn 033-28 33 30
www.arnasholmkonferensspa.se

Vi hjälper dig med maten till
firmafesten, släktmiddagen, konferansen,
bröllopet eller kort
sagt, vilken fest du vill

033-21 02 33 • 0706-98 02 33

www.gg-mat.nu

