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Fra redaktørens skrivebord

Frist for innlevering av stoff 2017 
Nr 1 – 1. februar  •  Nr 2 – 1. mai  •  Nr 3 – 1. august  •  Nr 4 – 1. oktober  •  Nr 5 – 1. desember

INNHOLD

Takk til OL som har funnet rett person til Barden, 
og takk til bror Ib som sa ja. Jeg gleder meg til å 
bistå under hans ledelse framover.

Samtidig vil jeg takke for all god mottakelse og 
bistand i alle grunnlosjer jeg har besøkt og hatt 
kontakt med. Jeg har aldri vært alene om å skape 
et Barden nummer. Mest av alt er jeg glad for å få 
oppleve så mange hyggelige og interessante treff 
med losjer og brødre. Jeg har alltid vært reiselys
ten og har opplevd Verdenskongress i Sveits, 
besøk i sveitsisk, tysk, svensk og dansk grunnlosje 
enda før bror Ole Johan Eide sendte meg på opp
drag for Barden til losje Mizar i 1993. Etter ham 
har Barden hatt flere redaktører, og jeg fikk reise.
Besøkt losjer på Island og de fleste grunnlosjer i 
Norge. Deltatt på hele 14 losjestiftelser. Å sitte 
ved dette skrivebordet har vært så givende. Men 
tiden er inne til å flytte på det.

Takk til alle for tilliten og for gode mottakelse. Jeg 
er forsterket i troen på den druidiske lære. Jeg har 
også tillit til at vår Orden fortsetter å vokse. Når 
jeg ble tatt opp var det 20 losjer og nær tusen 
medlemmer. Nå har vi vokst tregangen. 

Jeg er lykkelig og glad for at den nye redaktøren 
vil bruke meg slik som andre redaktører har gjort 

før ham. Da er det jo ikke usannsynlig at jeg får 
møte noen av dere igjen, og kanskje får besøke de 
10 – 12 losjene jeg ikke har vært innom.

Kæru bræður á Íslandi
Barden er tímarit fyrir alla meðlimi norsku 
Druid Reglunnar FGDO og prentað á norsku. 
Nú er kominn tími til að gefa stúkunum á Íslandi 
allt að 2 síður í hverju blaði. Skjalaverðir grunn-
stúkanna eru tengiliðir Barden í  grunnstúku-
num. En öllum bræðrum er velkomið  að senda 
druidiskt efni beint til Barden. Myndir af við-
burðum í stúkunum, hugvekjur og allt sem getur 
verið áhugavert fyrir lesendur.
Skrifaðu á þínu eigin tungumáli og sendu með 
tölvupósti til barden@fgdo.no

Barden fær nýjan ritstjóra. Old Erk Ib Kristiansen 
frá losje Kriton Moss hefur unnið með mér um 
stund og tekur við frá nr 2/17. Hann mun fylgjast 
með viðbrögðum við þessari tilkynningu í fyrsta 
númeri ársins. Ef svörun er lítill, mun hann hrinda 
í framkvæmd frekari aðgerðum.

Með tvíeggja kveðjur í EFS
Rolf Anker Eriksen

Side 2  Redaktørens skrivebord
Side 3  Riks Stor Edel Erk
Side 4  Småprat med RSSKM
Side 5  Jubileum i Mithras
Side 6  Minneord
Side 7  Fest i losje Abarais
Side 8  Senior Veteran i Malus
Side 9  Gull i losje Cygnus
Side 10  20 nye i V og VI grad

Side 11  Losjemerker
Side 12  Nye i Pastos
Side 13  Old Erker i Borgar/ Kay Hagby Foredrag
Side 16  Gradsopprykk i Vestfold
Side 17  Ideelt
Side 18  Novemberaksjon
Side 19  Fellesmøte i Larvik
Side 20  Nytt i Idris og Fraternitas
Side 21  Erkjentlig i Cetus og Eken

Side 22  Druidborgen til Mizar
Side 23  Nyttårsforsett
Side 29  Ideelt
Side 30  Vi gratulerer
Side 31  Dødsfall

Forside Sølvastølen foto Finn Loftesnes

Jeg overlater skrivebordet til ny redaktør Old 
Erk Ib Ørjan Kristiansen i losje Kriton.



Barden nr. 1 – 2017 3

Dere har gjort et godt arbeid og jeg håper nye 
brødre også gir inspirasjon til de brødrene som har 
vært med i noen år. Det behøves ressurser til å ta 
imot de nye og sørge for at de får de gode opp
levelsene tidlig i sitt losjeliv. Til alle de nye 
brødre ne sier jeg velkommen til vår orden. Vær 
ikke redd for å spørre eldre brødre om det du lurer 
på. Det er viktig at du prioriterer å komme på 
møtene, spesielt i oppstarten. Det er der du finner 
brødrene og kan se hva losjen er.

Det har så langt denne terminen vært stor aktivitet 
for Ordenledelsen, og fremdeles er det mye som 
skal gjennomføres før vi feier Druidisk Nyår.

Det er utdelt 5 seniorveterantegn. Av disse var det 
to Hedersdruider som ble tildelt tegnet. Ordenens 
Fortjenestetegn i gull er tildelt 3 fortjente brødre. 
Det er også godkjent en søknad om å starte ny 
losje på Gjøvik. Det vil skje til høsten.

Vårer websider jobbes det med, og det lanseres 
nyheter i små porsjoner. Det er viktig at sidene 
benyttes for å få alt så korrekt som mulig. For å få 
kontaktdetaljer på embetsmenn og møteliste må 
nå hver enkelt bror gå inn på siden med bruker
navn og passord. Skriver i din losje kan bistå 
dersom du ikke finner ut av det. I tillegg vil du 
finne stoff om losjen tilpasset den grad du har. Så 
langt er det ordensloven med kommentarer som er 
lagt ut. 

Bruk av sosial medier som Facebook, Twitter o.l 
er stadig økende, også blant våre brødre. En del 
losjer har egne lukkede sider som benyttes til 
kommunikasjon og informasjon. Uansett hvilken 
av disse mediene du er inne på, så vil jeg komme 
med en «Vær varsomplakat». Taushetsplikten du 
har tatt på deg ved opptak i losjen gjelder også her. 
Unngå å skrive noe som ikke skal formidles til 
uinnvidde. Uheldige kommentarer f.eks. om våre 

ritualer kan ødelegge opplevelsen for en yngre 
bror.

Fra Kanselliet kan du nå få kjøpt gensere med 
«Syvstjerna» på. Det er et ledd i å bli mer synlig i 
«den ytre verden». Tilbakemeldinger til prosjekt
gruppa for Fellesprosjektet er utsatt ca 1 mnd da 
det viste seg at noen losjer hadde andre viktige 
møter på terminlista og trengte mer tid. Det blir 
spennende å se hva som kommer ut av dette arbei
det. 

Utover mot Druidisk Nyår skjer det også mye. 
Mange losjer og storlosjer skal ha skifte av 
embetsmenn. Tre losjer feirer jubileum i denne 
perioden, losje Selago 50 år, og losjene Eken og 
Corona 25 år. Vi gratulerer på forskudd! 

Geir Tofsrud
RSEE

Kjære brødre
Nå er det meste av vinteren lagt bak oss og vi går lysere tider i møte.  

Jeg vil gjerne berømme mange av losjene for innsatsen med rekrutteringen 
av nye brødre så langt denne terminen. 
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Bror Petter er medlem av losje Fraternitas. Han 
ble tatt opp i losje Allbota som 29 åring den 
19.09.79 og er nå Riks Stor Skattmester i sin 
andre periode. Han var en av stifterne da losje 
Fraternitas ble sjøsatt i september 1990, og den 
29. september 2016 ble han tildelt Den norske 
Druidordenens Erkjentlighetstegn i sin grunn
losje. Meget velfortjent, og mange brødre synes 
han burde ha fått den for mange år siden.

Redaktøren kan ikke spore noen særlige aldrings
tegn siden siste intervju. Han er fortsatt den blide 
åpne Sandefjordingen Petter. Glad i jobben sin 
som revisor og takknemlig for at Den norske 
Druidordenen kan bruke ham som Riks Stor 
embedsmann. Rett bror på rett embede. Penger og 
regnskap er jo yrket hans. Ikke bare Ordensledelsen 
og grunnlosjene har store fordeler av hans kompe
tanse. Han holdt jo også orden i timer og finanser 
når Den norske Druidorden bygget sitt Ordenshus 
i Sandefjord.

Bror Petter var Ceremonimester og Skriver i sin 
grunnlosje før han ble Riks Stor Skattmester i 

2011. Han deltar på nesten alle møter i grunn
losjen sin, og han er et stort bidrag til trivsel og 
inkludering i losjen. 

Småprat med Riks Stor Skattmester  
Petter Solberg

Barden gjorde et intervju med ham i Barden nr 5/2012. CD med alle Barden 
fra 1953 kan fortsatt bestilles hos bror Skattmester i alle grunnlosjer.
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Losje Fraternitas tildelte RSSKM Petter Solberg Erkjentlighetstegnet Bror Petter flankeres av Riks Stor Vakt 
Tor Arne Rudsengen, Riks Stor Med Erk Geir Kåre Jordheim og fungerende Edel Erk Ken Harald Olsen. 
(foto Tormod Løvbugten)

Riks Stor Skattmester Petter Solberg
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Fra grunnlosjene

Egne brødre og gjester strømmet på til losjelokalet 
i Ulsmålvegen 35 i Bergen. Halve Ordensledelsen 
og gjester fra nærliggende losjer kom i feststem
ning til Høytidsmøtet for tildeling av Senior 
Veterantegn til bror Tor Gjelvik – en høyt skattet 
losjebror. I sin lange tjenestetid for Druidordenen 
har bror Tor påtatt seg store oppgaver hjemme og 
ute. På den internasjonale siden vet vi at han tok 
ansvaret og ledet IGLD Verdenskongress i Bergen 
1976. Senere har han gitt Ordenen mye tid og 
arbeid med tilrettelegging for 7. gradssystemet i 
Tyskland og Sveits. De lærte det av Norge og 
innførte det under Erling Freitags tid. Tor Gjelviks 
sikre formidling og språk førte ham senere til 
embedet som Verdenspresident. Hyggelig å se 
denne kvelden at ex president Tor Gjelvik hadde 
Verdenspresident Kay Hagby ved sin side under 
brodermåltidet. 

Jubilanten har også medvirket sterkt under opp
byggingen av Druidordenen på Island. Etter hans 
orientering der hadde han med 8 søknader hjem. 
Når vi skriver om pionerarbeid tar vi også med 
hans store innsats som rådgiver for damene som 
stiftet losje Sunniva i Birgittalosjen.

Matrikkel nr 28 i losje Mithras, Riks Old Erk, 
Hedersdruid og nå Senior Veteran avsluttet tale

rrekken under brodrmåltidet. Han hadde jo hørt 
mer ros og hyllest enn vi gir plass til i Barden, og 
han begynte sin tale med stor takknemlighet. Men 
han la til at dette var hyggelig, men litt i det kraf
tigste laget. Han fortsatte talen og avsluttet med at 
«losjelivet er en del av mitt liv.»

Riks Stor Embedsmenn og Barden med hjemme
havn på Østlandet ble transportert trygt tilbake til 
hotellet. Søvnen kom etter hvert. Men det var godt 
å få dele den fine opplevelsen i losje Mithras før 
hotellnatten i ensomhet.

Jubileumsfeiring i losje Mithras 5. des.
Riks Old Erk og Hederdruid Tor Gjelvik med 50 års arbeid for  

Druidordenen i Norge og Internasjonalt ble tildelt Senior Veterantegn  

under en verdig høytidelighet i Bergen.

Riks Stor Edel Erk Geir Tofsruds tale under 
brodermåltidet. Edel Erk i losje Mizar og 
jubilanten Tor Gjelvik lytter til fine ord.

Riks Stor Med Erk Geir 
Kåre Jordheim, Riks Stor 
Edel Erk Geir Tofsrud, 
Edel Erk Trond 
Langeland, Senior Veteran 
Tor Gjelvik, Riks Stor Old 
Erk Kay Hagby,  
Riks Stor Ceremonimester 
Asbjørn Strand.
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Hedersdruid, ROE Ole Johan Eide ble født i 
Tønsberg 18. desember 1935 og han døde etter 
en tids sykdom den 23. desember 2016. Hans 
bortgang vekker en dyp sorg og et dypt savn, 
først og fremst for familien, men også for oss 
som kjente ham godt og fikk gleden av å 
arbeide tett sammen med ham og nyte godt av 
hans enorme kunnskaper om Druidismen og 
hans visjoner om Druidisk filosofi. Bror Ole 
Johan Eide var særdeles opptatt av å formidle 
kunnskap og å gi nye krefter i vår Ordens opp
gaver og ansvar. Bror Ole Johan Eide ble inn
viet i Druidordenen i losje Sagalund den 29. 
januar 1980, men gikk senere over til losje 
Eken som en av stifterne.

Han giftet seg med Bjørg som ble Birgittalosjen 
Kildare›s første leder. Sammen fikk de to barn. 
Hedersdruid Ole Johan Eide hadde en rekke 
verv og oppgaver i sin losje og sentralt i 
Ordenen. Han var redaktør i Barden fra 1985 til 
1998 og medlem av Ordenskapitlet fra 1985, et 
verv han hadde i 14 år. Hans bakgrunn var der
for solid da han i 1999 tok over som Riks Stor 
Bibliotekar og leder av Ordenskapitlet, noe han 

var i 8 svært aktive år. Under hans ledelse ble 
Ordenens opplæring satt i system, et arbeid som 
ble startet under Hedersdruid Reidar Syversen. 
Han arbeidet tett sammen med Hedersdruid 
Knut Ofstad om Ordenens ideelle innhold, og 
var en av bidragsyterne da Birgittalosjens 
ritualer ble formet.

Bror Ole Johan Eide fikk sin Riddergrad 21. 
april 1995, og fikk da umiddelbart oppgaven 
som leder av Ridderkapitlet med ansvar for 
gradens eget blad, oppgaver han hadde fram til 
2015.

Da Ordensledelsen i 1992 besluttet å å danne 
Gilder som et sosialt tiltak for eldre brødre 
påtok bror Ole Johan Eide seg å lede dette 
arbeide, noe han gjorde fram til 2015, i 23 år.
Bror Ole Johan vil bli dypt savnet som bror og 
kunnskapsanker, spesielt for de av oss som fikk 
gleden av å samarbeide tett med ham.

Vi lyser fred over Hedersdruid Ole Johan 
Eide›s minne.

Riks Old Erk Ole Johan Eide
Ridderen av Friluftslivet

19352016
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Fra grunnlosjene

Geir Kåre Jordheim har gitt av seg selv til oss 
siden han trådte inn i druidenes rekker i 1988. 
Seks år etter, i 1994, trer han inn i embeds
kollegiet og lærer grundig om ledelsen av en 
grunn losje når han får nye oppgaver etter ti år 
som embedsmann. Storlosjen Haugar kaller, og 
veien videre går som Stor Med Erk i 2004 og 
Stor Edel Erk i 2007. Nå kjenner de fleste ham 
som Riks Stor Skriver fra 2011 og Riks Stor 
Med Erk fra 2015. En titel han fortsatt bekler. 
Når det først ramses opp slik må vi ta med 
internasjonale engasjement som IGLD Grand 
Secratary.

Høytidsmøtet var preget av gode forberedelser. 
Ordensledelsen og embedsmennene i losje 

Abaris gjennomførte den høytidelige tildel
ingen så det var godt for alle å være tilstede. 
Hovedpersonen fikk mange gratulasjoner og 
takk. Selvfølgelig! Den norske Druidordens 
Fortjenestetegn i gull henger høyt og er vel 
fortjent. Men det ble sagt at bror Geir Kåre liker 
bedre å gi enn å motta. 

Til betjeningen av et brodermåltid har losje 
Abaris vanlig vis fem servitører til hjelp. Denne 
kvelden var de ni! Alt gikk som smurt, og 
spesie lt for anledningen ble det servert kaffe og 
bløtekake til de åtti fremmøtte brødre etter 
hovedretten.

Stor fest i losje Abaris 10. januar
En samlet Ordensledelse og et åttitalls brødre feiret tildelingen av Den norske 

Druidordenens Fortjenestetegn i gull til Riks Stor Med Erk Geir Kåre Jordheim 

i et meget godt forberedt møte.

Edel Erk Espen Schanche gratulerer sin losjebror hjertelig.
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Fra grunnlosjene

Det førde til at Erling Sandven frå Norheimsund 
blei teken opp i losjen 1.12.1966. Han budde då på 
Kvamskogen og dreiv Tokagjel Fjellstove saman 
med familien. Den gongen hadde han 80 km med 
kronglete grusveg å køyra kvar veg til møtene. 
Vinters tid med mykje snøvær og lite brøyting 
kunne det ta 3 timar eller meir å koma seg heim 
nattars tid etter møtet. 

I 1979 starta han og nokre andre losjebrør arbeid 
med å skipa ny losje i Hardanger. Eit druidselskap 
kom i gang, og rekrutteringsarbeidet, og fleire 
infomøter vart haldne ulike plassar. Dette førde 
til at losje Malus vart stifta 4. okt. 1980 i Øystese. 
Dette var ein milepel for br Erling. Tenkja seg å få 
eigen losje i heimbygda! I losjen har br. Erling 
hatt ei rekkje ulike verv både som embedsmann 
og utvalgsmedlem, og han var med og stifta 
Storlosje Bjørgvin der han også var embedsmann.  

Br Erling har bakgrunn som hotellvert, og det må 
nemnast særskilt alt arbeidet han la ned i alt som 

hadde med mat å gjera. Han var i mange år sjølv
skriven på kjøkkenet, og dette kombinerte han på 
ein fin måte med også å vera formann i festkomi
teen. Også i den sosiale delen av møtene har du 
engasjert deg. Han likar å fortelja, og veit mykje, 
kan mykje og er altid oppteken av lokalsamfunnet 
og bygdene våre. Ofte spør han kor det går med 
rekrutteringsarbeidet, eit område han framleis 
engasjerer deg i. Han har altid vore flittig på 
møtene våre og det er sjelden hans plass står tom. 

Me syns alle det var ein stilig og fin høgtidslosje 
13.12.2016 då nokre av Ordensledelsens Emb.
menn var tilstades og tildelte deg Senior
veteranteiknet. Tenk 50 trufaste år i vår Orden. 
GRATULERA! Det er ikkje så mange forunt å 
oppnå dette. 

Me vil alle takka deg, og ynskjer til lukke med 
framleis mange gode år Losjen. 

Seniorveteran Erling 
Sandven mellom Riks Stor 
Edel Erk Geir Tofsrud og 
Riks Stor Med Erk Geir Kåre 
Jordheim.  

Senior Veteran Erling Sandven  
feiret i losje Malus den 13. desember

Den fyrste Losjen i FGDO som vart skipa på Vestlandet var Losje Mithras i 

Bergen.  Det var mange aktive brødre som var ivrige i arbeidet med rekruttering, 

ikkje berre frå sjølve byen, men såg heile Vestlandet som «marked».  

Ved Riks Old Erk Arne Magnussen
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Fra grunnlosjene

De tok imot Riks Stor Edel Erk, Riks Stor Old Erk 
og Riks Stor Vakt og gjester fra Lillehammer, 
Hamar og Tønsberg. Anledningen var tildeling av 
Ordenens Fortjenestetegn i gull til bror Kaare 
Ertzgaard. Det rådet ingen tvil om at bror Kaare 
hadde fortjent dette tegnet. Ja, kanskje bortsett fra 
mottakeren selv. Sånn er det jo ofte. Brødre som 
fortjener ros klarer seg godt med gleden av å gjøre 
noe for andre.

Bror Kaare ble tatt opp i losje Cygnus i februar 
1987 og har hatt flere embedsverv i sin grunnlosje 
og deretter en periode som Stor Vakt i Storlosjen 
Dovre. Til sammen 15 år! Han er kjent for å ha 
mange kontakter og bekjentskaper, og da det ble 
snakk om å starte en losje nord for Dovre hadde 
han naturlig nok også bekjente der. Han var aktiv 

med å knytte brødrene i Trøndelag til losjen på 
innlandet og derved til vår orden. 

Han har også sett østover og knyttet gode bror
skapsbånd i Sverige, og han har organisert losje
besøk i nabolandet mange ganger. Nå er han i 
arbeid, sammen med flere, med å stifte en ny losje 
på Gjøvik. De har kommet langt, og en ny losje 
ser ut til å se dagens lys mot slutten av året. RSEE 
sa i sin tale under tildelingen at bror Kaares evne 
til å komme i kontakt med andre brødre er enestå
ende, og han ble rost for at han fikk med seg flere 
brødre på besøk for å skape større kontaktflater. 
En hyggelig anledning og et godt Høytidsmøte på 
Gjøvik en natt med et lite snev av hvit vinter.

Ordenens Fortjenestetegn i gull er tildelt  
Old Erk Kaare Ertzgaard i losje Cygnus

Brødrene i losje Cygnus var tidlig på pletten og godt forberedt på dette 

Høytidsmøtet tirsdag den 24. januar. 

Riks Stor Edel Erk Geir Tofsrud, møtets hovedperson bror Kaare Ertzgaard, Riks Stor Vakt Tor Arne 
Rudsengen og Edel Erk Per Kolbjørn Bjørseth
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Foran: Kai Espen 
Wroldsen, Myrica, 
Anders Irgens, 
Hedera, Gjermund 
Gjessing, Rasalas og 
Ole Anders Ellefsen, 
Myrica. 
Bak: Kjetil Sigmund 
Rørvik, Myrica, Jan 
Ludvig Refsholt, Idris, 
Ole Johnny Solhaug, 
Rasalas, Rune Martin 
Jacobsen, Idris, Trond 
Jensen, Idris. Åge 
Hartvig Gulbrandsen, 
Idris.

11 nye ringbrødre og 9 Old Erker  
i Storlosjen RA 

11 Kapittelbrødre resipierte til Ringgraden i Storlosjen RA i september. 

og 9 Ringgradsbrødre resipierte i Old Erk Graden i november.

Tekst og Foto Stor Skattmester Fred Øveraas

8 av de nye Old 
Erkene. Foran: Jens 
Einar Stokke, Idris, 
Roar Inge Arnesen, 
Myrica, Tore Bergan, 
Myrica. 
Bak: Einar Olafsen, 
Hedera, Erik 
Falkenstein, Rasalas, 
Jan Richard Eskedal, 
Hedera, Arnt Børre 
Ryeng, Idris, Svenn 
Ivar Strømhaug, 
Malva. Hans Olaf 
Aasland, losje Malva, 
resipierte hos 
Storlosjen Viken 
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Losje nr. 13 ELYSIUM
Stiftet 20. oktober 1973

Navnet Elysium er hentet fra den greske mytologi, og er betegnelsen på det lykkeligste sted ved 
jordens ytterste grense. De gamle grekere tenkte seg dette sted, også kalt «De elyseiske marker», 
beliggende på noen øyer langt vest i havet der solen hadde sin hjemstavn. Losje Elysiums merke 
viser disse øyer med den synkende sol i bakgrunnen, mens forgrunnen dannes av guden Orfeus 
med harpe (lyre), ridende på en delfin.

Losje nr. 14 MYRICA  
Stiftet 23. februar 1974

Porsen finnes i store mengder ved Porsgrunn. Det er ikke usannsynlig at byen Porsgrunn har sitt 
navn etter denne busken. Uttrekk av pors ble nyttet til medisin så vel som ølbrygging. Buskens 
aromatiske stoffer sprer behagelige dufter, særlig på varme dager. Porsens karakteristika kan 
være: ikke prangende, ikke for krevende, nøysom og enkel og med en enestående vokstervillighet. 
Disse karakteristika ønsker losjen knyttet til seg.

Losje nr. 15 PYTHAGORAS
Stiftet 23. januar 1979

Mange vet at Pythagoras var en filosof og matematiker som levet i Hellas fra ca. 570500 f.Kr. 
Han var født på øya Samos. Pythagoras lære er preget av høy moral og dyp følelse for en åndelig 
substans som han kaller ”harmoni”. Merket til losje Pythagoras gjengir et såkalt ”tetraktys”. 
Figuren gir uttrykk for universet eller det velordnede samfunn.

Kanselliet informerer: Serien Våre Losjemerker
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Fra grunnlosjene

Litt kaldt ute denne vinterkvelden. Men innenfor 
dørene strømmet varme og hyggelig velkomst til 
Bardens medarbeidere som denne gang stilte 
mannsterke. Påtroppende redaktør Ib Ørjan 
Kristiansen og avtroppende Rolf Anker Eriksen 
gjorde dette Hedemarksbesøket for å prøve prak
tisk Bardenarbeid. Vi begynte dagen med lunch og 

hyggelig losjeprat hos Riks Old Erk Reidar 
Syversen, tok inn på Bellevue over gaten for 
losjehuset Ajertun og avsluttet en lang dag med 
dette Ovatmøtet med resepsjon. Vi to redaktører 
takker hjertelig for mat og hygge hos bror Reidar 
og en deilig losjekeveld i losje Nemeton. 

Nye Ovatbrødre 
Tom Opphaug 
og Torfinn Moen 
med en stolt 
Edel Erk Geir 
Habberstad  
mellom seg.

To nye Ovater til losje Nemeton 
Tom Opphaug og Torfinn Moen var svært velkomne hovedpersoner i  

losje Pastos` møte med 1. grads resepsjon 23. januar.

Druidgenseren er klar! Bli synlig i «den ytre verden»

Kan nå bestilles gjennom bror Skattmester. 
Det er to typer: Collegegenser eller Vgenser
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Storlosjen Borgar æret 7 brødre med Old Erk 
Graden 7. nov i vertskapslosje Kriton

Ved Old Erk Rune Nordheim losje Druidborgen

Bakre rekke: Olav Guttormsen, 
losje Ram - Lars Olsen Råkil, losje 
Ram – Tron Håkon Grandahl, losje 
Uxello og Hans Magnus Løbakk, 
losje Druidborgen.
Foran: Trond Korterød, losje 
Kriton - Tom Arne Kristiansen, 
losje Ovatstjernen - Arvid Eriksen, 
losje Ovatstjernen og Stor Edel Erk 
Ulf-Erik Veidahl.

Bror Thorleif skulle opprinnelig hatt tegnet i 
2008, men har av ulike omstendigheter ikke hatt 
mulighet til å motta det før nå. 

Embetsmenn fra Storlosjen Viken og Edel Erk i 
Losje Nordstjernen gjennomførte en verdig og 
stilfull seremoni hjemme hos bror Thorleif denne 
ettermiddagen. I etterkant av seremonien takket 
bror Thorleif for utmerkelsen, og gav en interes
sant beskrivelse av sin lange druidiske vandring.

Vi gratulerer en høyt fortjent bror.

40 års tegnet til Riks Old Erk Thorleif 
Bjørseth i Losje Nordstjernen 11. januar 

Tekst og foto Stor Skriver Arne Nyland Storlosjen Viken

40-års jubilant Thorleif Bjørseth, flankert av Stor 
Edel Erk i Storlosjen Viken Bjørn Otto Strøm og 
Edel Erk i Losje Nordstjernen Charles Nyfløt.
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Glimt fra losje Ovatstjernen i Moss 
Brødre med en gjennomsnittsalder på 74 år mestrer rituell  

møteledelse på en rolig og verdig måte.

Ved Skattmester Per Celius

Edel Erk ROE Bjørn 
Wilhelmsen, 
Tjenestegjørende Old Erk 
ROE Rolf Skovdahl, Med 
Erk OE Bent Ove 
Johansen, Bibliotekar OE 
Alf Wilhelm Petterson, 
Skriver OE Sven Erling 
Pedersen, Skattmester 
Ringbror Helge Bretun, 
Ceremonimester OE Odd 
Kjell Henriksen og Indre 
Vakt OE Per Engelsen

Hermed følger navne og adresser for Ordensledelsen i Den Danske Druideorden – FGDO. 

RSÆÆ
Kurt Lykke Nielsen
Baltorpvej 263 5-2
2750 Ballerup
Logen Avalon - Gladsaxe
rsaa@druideorden.dk

RSUÆ
Jens Aage Jensen
Sneppevej 19
7400 Herning
Logen Camelot - Vejle
rsua@druideorden.dk

RSSKR
Erik Schønwaldt
Væbnervej 50
8700 Horsens
Logen Sirius - Horsens
rsskr@druideorden.dk

RSSKM
Jan Moosmand
J.L. Heibergs Vej 121
5230 Odense M
Logen Merlin- Odense
rsskm@druideorden.dk

RSM
Erik Emil Simonsen
Kirkeager 42
8330 Beder
Logen Jotar - Århus
rsm@druideorden.dk

RSV
Leif Brandt
Fuglebakken 206
5210 Odense NV
Logen Merlin - Odense
rsv@druideorden.dk

RSBIBL
Mogens Nyquist-Hansen
Langelinievej 10, Sigerslevøster
3600 Frederikssund
Logen Avalon - Gladsaxe

RSOÆ
Ib Fønsskov Mathiesen
Klarinetvej 30
8700 Horsens
Logen Camelot – Vejle
foensskov@email.dk

Storlogerne 

Storlogen Jutlandia Storlogen Selandia
SÆÆ
Preben Fynbo Larsen
Gludvej 71, Sønderby
7130 Juelsminde
Logen Camelot - Vejle
pfynbolarsen@yahoo.com

Peder Fløjborg
Kelleris Vang 13
3060 Espergærde 
Logen Avalon – Gladsaxe
peder@flojborg.com

Bak – RSM Erik Emil 
Simonsen – RSBIBL 
Mogens Nyquist-Hansen 
RSSKM Jan Moosmand 
– RSSKR Erik 
Schønwaldt – RSV  
Leif Brandt 
Foran RSOÆ Ib F. 
Mathiesen – RSOÆ Kurt 
Lykke – RSUÆ Jens 
Aage Jensen.

Ordensledelsen i Den Danske Druideorden  
2016 – 2019

 Valg og installation foretaget på Rigsmødet den 19. november 2016
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Vi synes det er ekstra fint og hyggelig når en 
ordensbror kan komme å si noe om et tema han 
brenner for. Og la det være sagt med en gang, ROE 
Kay Hagby kan mye mer enn å lede norsk og inter
nasjonal druidisme. Han er også å regne for en 
nestor innen formidling av norsk sivil flyhistorie! 

I sitt foredrag på Hamar den 3. november fikk han 
virkelig vist noen av sine kunnskaper om sivil 
luftfart, fra farefulle ballongferder i 1910 og til 
helikoptertransporter i nyere tid. For oss på Hamar 
var det selvfølgelig ekstra interessant da han 
vinkle t foredraget rundt vår by og flyhistorien 
knyttet til Hamar flypass som ble åpnet i 1950. 

Vi var til sammen 25 brødre på dette Gildemøte, 
og det er rekord for vår del. 

Så kjære brødre i hvilken som helst losje; er dere 
flyinteresserte og trenger et kåseri, ta kontakt 
med bror Kay. Kanskje har han interessant histori e 
fra ditt område også.

RSOE Kay Hagby  
kåserte i Concordia Gildet på Hamar

Ved Eiliv Sandberg Losje Patos og Gilde-sekretær

Gildene i Bergen sin årlige lutefiskaften og  
julemiddag med ledsagere og enker

Tekst og foto: Bror Otto Teigland, Losje Corona

Tradisjonen tro ble det i år også, for 15. gang 
arrangert, lutefisk middag med tilbehør av både 
grønn og gul ertestuing. Selvfølgelig ble det også 
servert bacon og noe sterkere dråper til de som 
ønsket det. Det var 30 brødre, ledsagere og enker 
til stede, som også tradisjon tro ble ønsket vel
kommen av Oldermann Bjørn Andersen. Med på 
kjøpet får en noen velsignede ord om lutefisken. 

Noen er med for første gang, og andre har vært 
med siden starten for 15 år siden. 
I tidligere år har kvelden blitt holdt ute på en av 
byens restauranter. Men etter at vi fikk egne loka
ler blir det holdt her. En av brødrene sammen med 
en medhjelper ordnet til det hele. De serverte 
svineribbe med både sur og rødkål, medisterka
ker og pølse. I år ble det også servert pinnekjøtt.

Oldermann bror Bjørn Andersen takket de som hadde stått for det hele. Bror Svein Baste Solheimdal fra Losje 
Mithras og Bror Arne Gunnar Stormark fra Losje Corona fikk takk for innsatsen og noe godt å ta med hjem.



16    Barden nr. 1 – 2017

Fra grunnlosjene

Far og sønn fikk sine Ordensringer  
den 7. oktober

Disse to brødrene fikk sin Ringgrad under 
Storlosjen Skiringssals Ringgradsmøte på Gimle 
i  Tønsberg den 7. oktober. 41 år gamle Eivind 
Alme er i sin 2. periode som skriver i losje 
Pythagoras i Oslo. Faren hans er 67 år gamle 
Einar Alme i losje Fraternitas. Han har ennå ikke 
kunnet gi tid til noe embede p.g.a. reisevirksom
het i sin jobb. Men han er også en ivrig bror som 
kommer på alle møter han har mulighet til. 
Fadder for de begge er Ringgradsbror Tormod 
Løvbugten i losje Fraternitas.

Nære familiemedlemmer i losjen er alltid fint og 
hyggelig.

Eivind og Einar Alme i hhv losje  
Pythagoras og Fraternitas.

Gladnyhet fra Losje Druidstjernen
6 brødre opphøyet i Druidgraden 8. november

De nye Druidbrødre Fredrik Bjelland, Henning Hedemark, Jonny Karlsen Grundell, Odd Rune Olsen, 
Peter Hazeland, Roar Aspelin og til Old Erk Roar Bjelland som er stolt fadder til 4 av de nye druider.
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Ideelt

Jeg er din grønne bror
Ideelt innlegg av Ovatbror Bjørn Erik Haugen Jødahl, losje Myrica.

Jeg ser tilbake på 2015 med glede. 
Glede over å ha fått over 2.000 nye 
brødre på bare noen timer i Losje 
Myrica. Jeg hadde en flott resep
sjon i mars 2015 og har vært på de 
fleste møtene etterpå. Jeg er altså 
en av dine mange grønne brødre, 
og det er jeg takknemlig for. Jeg vil 
gjerne dele med deg livet som 
grønn bror i F.G.D.O. 

Grønt signaliserer ro, likevekt og 
balanse  noe som jeg ikke kjenner ferten av her 
jeg står og skal holde mitt første ideelle innlegg.

Fargen grønn er ideell i rom for konfliktløsning, 
eller snarere i rom for Enhet, Fred og Samhold. 
Grønt stresser ned, og derav er det godt å hvile 
øynene på den store grønne eken, og en overfylt 
grønn benk i natt.  Grønt i vår forsamling er sym
bolet på den alltid grønne misteltein. 

Grønn har flere betydninger: 
Man kan være ”grønn av misunnelse”, ”helt 
grønn” på noe, eller som jeg er: grønn i en ny 
forsamling, grønn i Losje Myrica.

Først og fremst er jeg grønn i all ydmykhet, 
respekt og takknemlighet. Fra før jeg ble tatt opp 
i losjen frem til i dag har jeg fått oppleve grunn
verdiene i F.G.D.O gjennom min svigerfars måte 
på leve på. Nå er han min bror, bror, Stor Vakt Åge 
Haugen. 

Etter min resepsjon har jeg fått kjenne vår Ordens 
verdier gjennom mine brødre. Fra første stund i 
losjen har jeg blitt tatt godt imot. Jeg har blitt vist 
stor åpenhet, og mine brødre har vist stor interesse 
for meg. 

Jeg befinner meg nå blant brødre som har mer 
livserfaring enn meg, noe som inspirerer meg og 

som trigger sulten i meg på lære 
mer. Lære av brødrenes erfaringer 
og historie. Dere har en unik histo
rie alle sammen, dere har noe som 
er verdifullt å dele. Del det med 
meg. Mine losjebrødre! Takk for at 
dere har vært og er villige til å lytte 
til det en ungfole som meg har å si, 
og enda viktigere – dere er åpne for 
hva jeg har å gi tilbake til losjen og 
brødrene.

Behovet for anerkjennelse!
Den opprinnelige betydningen av å være losjebror 
overlater jeg til de eldre brødrene, men sett i fra 
verdens øyne  og på et mer generelt grunnlag – 
vil jeg peke på et av menneskets aller sterkeste 
behov. Et behov jeg føler jeg får tilfredsstilt i 
Druidordenen. Behovet for anerkjennelse. 
Anerkjennelse forsterkes gjennom å føle tilhørig
het, gjennom vedvarende, positive, og betyd
ningsfulle relasjoner. Dette kan ikke velges bort 
om et menneske skal ha det godt. Sett gjennom 
mine øyne er dette selve grunnlaget for at vi er 
her, samlet i Lunden her og nå, som brødre. Her 
føler jeg tilhørighet, vennskap, kjærlighet, trygg
het, omsorg  og jeg identifiserer meg med hver og 
en av dere, kjære brødre, på veien mot vårt felles 
mål: 

”Å gjøre verden til en bedre plass å være,”  
gjennom ånden i vårt broderlige samvær:

Enhet, Fred, og Samhold. Dette er ofte mangel
vare i dagens samfunn, og derfor bør vi brødre 
spre dette bærende fundament ut i den ytre 
verde n. Til våre familier, våre medmennesker i 
vårt daglige liv. Uten fordommer, leve sammen i 
Enhet, Fred og Samhold. 
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Novemberaksjon i losje Fraternitas
Ved Ringradsbror Tormod Løvbugten

Den pensjonerte barber-
mester Tormod 
Løvbugten tok i denne 
anledning bort skjegget 
til vår musikkleder Ingar 
Buer. Sergio Tacchini 
sport exstreme som 
avslutning passet for en 
modig musikkleder.  
Vi håper på støtte fra 
mange brødre til denne 
fine aksjonen for oss 
menn.

NYTT! Bart til fordel for novemberaksjonen

Brødrene i losje Fraternitas er selvfølgelig opptatt 
av menns helse. Derfor støtter vi November
aksjonen. Vår Med Erk Ken Harald Olsen har 
startet en innsamling til dette formål. Beskjedent 
mål, men håper på kr. 10.000. http://mobro.co/
kenharaldolsen56 

Den 24. november var det kommet inn 12.000 
kroner, og flere brødre anlegger bart til fordel for 
novemberaksjonen. Prostataforskning er jo veldig 
viktig for oss gutta, så det er fint å støtte den. Vi i 
Fraternitas ble veldig fornøyde med resultatet av 
innsamlingen. 

Bildet viser Musikkleder 
Ingar Buer, Med Erk og  
primus motor Ken Harald 
Olsen, Stor Edel Erk i 
Storlosje Skiringssal Bjarne 
Sandnes og skriver Terje 
Ellefsen. Alle fra 
Fraternitas.

Vi har gitt penger til kreftforskning lenge!
Druidordenens Humanitære fond 1984 – 

Formål kreftforskningen
Det ble registrert innbetalinger fra losjer og enkeltbrødre på i alt kr. 63.719,35 til  

Aksjonsåret 1984 Dette betyr et gjennomsnitt på kr. 51,26 pr. bror for Ordenen totalt sett.  
I tillegg kommer en innbetaling fra Ovatsøstrene i Moss på kr. 850,.
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Tradisjonelt fellesmøte med pinnekjøtt  
i losje Idris 10. november

En mangeårig tradisjon som alltid har trukket fullt hus. Denne gang var det  

25 brødre fra losje Sagalund i Tønsberg som gjestet brødre i Larvik.

Tekst og foto Bibliotekar Sten Vidar Hansen og bror Finn W. Fjellanger losje Idris

Pinnekjøttaften er høstens store begivenhet i losje 
Idris. Hvert år kommer mange brødre fra losje 
Sagalund, og det kan være 60 – 70 deltakere i 
losjehuset i Larvik. Dette er et fellesmøte med 
losje Sagalund, og begge losjene ser alltid fram til 
dette. Selvfølgelig begynner møtet rituelt. Men 
losjene har en hovedsak på agendaen for broder
måltidet og etterlosjen. Ikke bare pinnekjøtt. Dette 
er det eneste møtet i losje Idris med utlodning. 

Og det spesielle er at alle som deltok i møtet gikk 
inn for å samle penger til veldedighet. Loddsalg, 
overskudd fra brodermåltidet og en gave fra losje 
Sagalund på kr 3.000, var øremerket pengegaver 
til veldedige formål.

Selve lotteriet innbrakte hele kr 15.550. kr 3.000, 
i gave fra losje Sagalund og overskuddet fra denne 

pinnekjøttaften kr 6.450 satt losje Idris i stand til 
å dele ut kr 25.000 til veldedige formål i Larvik i 
forbindelse med julen. Brødrene hadde på forhånd 
valgt ut hvem som skulle være årets mottakere.

Nattens bordtale ved Skattmester  
Henrik Haugen.

Brødre i losje Sagalund og losje Idris koser seg med pinnekjøtt og tilbehør.
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To aktive brødre opphøyet i Druidgraden  
i losje Idris 24. november

Foto Bibliotekar Sten Vidar Hansen

Druidbror Rune Wisthus, 
Edel Erk Rune Martin 
Jacobsen og Druidbror 
Paal Holth Thorsen.

Nye Veteraner i losje Fraternitas
Foto Bibliotekar Sten Vidar Hansen

Veterantegnet ble tildelt Einar Olsen og Sigurd 
Bjønness den 27. oktober. De startet sin druidiske 
vandring 19.09.91 og har begge hatt sine perioder 

i festkomite, revisor over mange år og i embets
kollegiet. Alltid flinke til å sette sitt preg på losje
møtene.

Veteran og Old Erk 
Sigurd Bjønness, 
Edel Erk Njørn Tore 
Svennungsen,  
Riks Old Erk
Åge Kristiansen  
og Veteran og 
Ringgradsbror Einar 
Olsen.
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Fortjente Ordenens Erkjentlighetstegn i  
losje Cetus 11. januar

Riks Stor Skattmester Petter Solberg og Riks Stor Med Erk fra Ordensledelsen 
med møtets hovedpersoner Old Erkene Arne Wangen og Tore Kristiansen.

Ringgradsbror Arne Inge Røsland og Old Erk 
John Leonard var hovedpersonene i Høytidsmøtet 
på Druidenes Hus Gimle i Tønsberg ved losje 
Ekens første møte i år. De to ble æret med 
Erkjentlig hetstegnet og gode ord med takk for 
solid innsats for losjen gjennom alle år som de har 
vært medlemmer. Litt ekstra poeng ble det vel for 
alle dugnadstimene disse to hadde bak seg under 
ombygging av lunden og losjehusets uteområde. 
Men alle brødre har jo også merket seg at disse er 
jabrødre. Det er de som har lengst vei til losjen. 
Men det er de som raskest svarer ja når de blir 
spurt. De har hatt sine embeder og verv. Den eld
ste har en periode som Skattmester og den yngre 
har åtte år som lysmester! Men ingen teller antall 
år de har bak seg i andre oppgaver som valgt eller 
reserve. Alltid et ja!

Erkjentlighetstegnet er tildelt to trofaste  
og hjelpsomme brødre i losje Eken den 6. januar

Edel Erk Svein Roar Jacobsen står bak bror 
Arne Inge Røsland og John Leonard Studsrød.
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Forbrødring mellom øst og vest
Femten brødre fra Losje Druidborgen til losje Mizar i Odda i september.

Tekst og foto Steinar Trulsen losje Druidborgen

Turen var planlagt og iverksatt av bror Åsmund 
Vågslid og bror Ola Svendsen. Femten brødre satt 
kursen mot Vågslid den 8. september. Fem av dem 
valgte å kjøre motorsykkel, og vi andre kjørte 
buss. Bussturen ga oss mange inntrykk over fjellet 
og vi ankom som planlagt. Første oppgave 
omkledning og losjemøte i Odda. En fantastisk 
mottakelse med påsmurte rundstykker og kaffe, 
og bare blide fjes. Losje Mizar hadde også besøk 
fra Storlosjene Bjørgvin og Rygir, så forbrødrin
gen mellom øst og vest ble storslagen. Vi hadde 
ett flott gjennomført rituelt Ovatmøte med 39 
brødre tilstede, og hvor Losje Druidborgens 
musikkleder steppet inn som vikar på kort varsel. 
Brodermåltidet ble stilfullt gjennomført med 
nydelig thaimat, godt poengterte taler og fin for
brødring. Ettermøtet ga en verdig avslutning og 
satte punktum for en losjekveld i EFS. 

Losje Druidborgen returnerte til Vågslid og delte 
inntrykkene over en night cup i «garasjen» til bror 
Åsmund. Huset til bror Åsmund Vågslid ligger 
flott plassert i skråningen mot vannet, med tilhø
rende naust og hytter for utleie. Dette er forøvrig 
ett tidligere verksted for service av snøryddingsut
styr for Statens Vegvesen, men nå ominnredet til 
museum med sitteplasser og egner seg perfekt til 
sammenkomster for mindre selskaper.

Etter en myk start med nydelig frokost fredag 
morgen, var det tid for arbeidsoppgaver for dagen. 
En oppgave var å sette fiskegarn i tre forskjellige 

vann, og tre lag ble satt til oppgaven. De øvrige 
stod for grilling, mat og servering gjennom dagen. 
Alt var «timet og tilrettelagt» slik at logistikken 
ivaretok arbeidsflyten. Litt tidlig ettermiddag ble 
det servert rømmegrøt med fenalår som tilbehør i 
«garasjen» og til kvelden ble det servert ett helt 
grillet lam med nydelig salat, og tilhørende smak
full drikke. Fem brødre fra Odda hadde også kom
met på besøk for å være sammen med oss fra fre
dag til søndag. Bror Einar Stuvik fra Losje Mizar 
underholdt med trekkspill og diverse vokalister 
med akutt sangbehov deltok og opplevde selv at 
de ble bedre og bedre utover kvelden. Det ble en 
sen og hyggelig aften. 

Etter frokost lørdag morgen var tiden inne for å 
virke. Trekke garn og rense fisk og utstyr. Her ble 
det servert grillede pølser og noen var mer aktive 
i arbeidet enn andre. Vi sender en stor takk til 
rutinerte arbeidende brødre fra Losje Mizar og 
Losje Druidborgen. Kvelden ble rett og slett helt 
superb, med nytrukket stekt fisk og agurksalat. 
Tilhørende drikke hørte med, og kvelden forløp 
som en kveld i broderkjærlighet skal forløpe. 

Vi retter en stor takk til bror Åsmund og bror Ola 
som gjorde denne turen mulig. En stor takk også 
til bror Freddy som tok seg av transporten. Vi var 
alle enig om at dette var losje arbeid på høyt nivå 
og at det er passende å gjenta arbeidsoppgaven 
flere ganger. 

Til v.: Bror Freddy 
og Bror Roger 
sløyer fisken.

Til h.: Bror Trond 
fra Losje Mizar 
og fire andre 
besøkte oss.
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Syvende far i huset

Nyttårsforsett
Så langt inn på det nye året er vel de 

fleste forsettene falt i grus.

Det merkelige er at nesten alle  

forsettene går på oss selv. Vi skal 

slutte å røyke, vi skal slanke oss, vi 

skal stresse mindre, være mer hjemme, 

osv. Det er jeg som skal gjøre det.  

Ikke noe jeg skal gjøre sammen  

med andre.

I våre ritualer blir vi oppfordret til å: 

Være trofaste mot sannhet og la vårt 

hjertes stemme lede oss på vandringen.

Ville ikke det vært et fint forsett å 

starte det nye året med. Et forsett vi 

alle kunne ta til oss, og vi ville kunne 

hjelpe hverandre å holde liv i det.  

Et forsett som kunne være en Druid 

verdig. 

Riks Old Erk og Hedersdruid Reidar Syversen
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P.B. 502 - 1522 MOSS
TLF.: 69 26 93 00 - FAX: 69 26 93 23

Skal du liste vindu eller dør, 
bruk YT-hjørnet.

Se hvor enkelt det kan gjøres på 
www.ytl.no

Telefon 954 04 235
Alle brødre får yt-hjørnet 
fritt levert.

H. Wilhelmsens allé 3-5, 3116 Tønsberg

SORG
En verdig begravelse fjerner 
ikke sorgen, men gjør den 
enklere å bære.

www.klemmetsby-firing.no24t: 33 38 12 00

Nøtterøy & Tjøme 
begravelsesbyrå 33 38 47 00

Stokke begravelsesbyrå 33 33 67 57

Re begravelsesbyrå 33 06 22 90

Vi utfører sommervedlikehold, vaktmestertjenester på hus og hageanlegg.
Trefelling, stubbefresing og kvistkverning. 

Vi utfører tjenester for bedrifter, borettslag og private.

Fjeld Blomster & Anlegg AS • Eikernveien 111, 3095 Eidsfoss • Tlf. 414 70 340
E-mail: post@fjeldblomster.no • www.fjeldblomster.no
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Pålegg, spekemat & pizzatopping
Pindslevn. 1 B - Pb. 1063 - 3204 Sandefjord

Tlf. 33 47 17 00 - Fax: 33 47 17 01
E-mail: post@perskjokken.no

Nordre Fokserød 13,  3241 Sandefjord | Tlf: 33 48 59 00, salg@bk.no, www.bk.no

TRYKKSAKER | GRAFISK | PROFIL | EMBALLASJE | MEDIA | ALL MADE | WEB | DESIGN | FIRMAGAVER | PROFILTØY

Grafisk desiGn oG tjenester
Utforming av Brosjyrer • Trykksaker • Aviser • Hefter 

• Annonser • Plakater • Dekor m.m. – fram til ferdig produkt!
Service er en Selvfølge!

Tangveien 1 – 3154 Tolvsrød
Tlf. 913 59 797 • E-mail: reklamel@online.no

www.reklamelaven.no

 Ta kontakt med 

Trond Fogstad

 Losje Selagos Historie





















 En unik bok som handler om 
Losje Selagos liv og levnet fra 
starten i 1967 frem til 2013.  
Hele historien i tekst og bilder.  
BESTILL BOKEN IDAG!
Kun 
kr.    190.-+ frakt
Send bestilling til skm-selago@fgdo.no

LOSJE CORONA   
25 ÅRS JUBILEUM 18. MARS
Mottakelse i Druidhuset, Ulsmågvn 35, Nesttun/Bergen med påfølgende festmøte og lunch. 
Jubileumsmiddag på Hotell Terminus, Zander Kaasgt 6, Bergen. Antrekk smoking.
PRAKTISKE DETALJER KOMMER VI TILBAKE TIL. 
VI HÅPER Å SE DERE I BERGEN.
Med broderhilsen William Jensen Edel Erk 
Skattmester Hans Rolf Horn, formann festkomiteen, mail: hhor@online.no
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Eiendomstaksering
Skadetaksering

Tilstandsrapport
Byggebistand

Mesa Eiendom AS

www.flomatik.no

Løiten Brænderi
Åpent alle ukas 7 dager!

En Akevisitt
Åpne forestillinger om sommeren.
Grupper på bestilling hele året!
www.lbr.no - Mob: 90 18 99 05

Åpent alle ukas 7 dager!

En Akevisitt
Åpne forestillinger om sommeren.
Grupper på bestilling hele året!
www.lbr.no  Mob: 90 18 99 05

Ledig 
annonseplass

  
    
   







Ledig 
annonseplass

Fly fra Sola 
eller 

Gardermoen

For påmelding norsktur.no/andreas-skjarli eller ring Norsk Tur på 38 12 03 35

Donau, Dronningen blant Europas elver, er en 
mektig vannvei som forbinder ti europeiske land. 
Vi kan love deg en tur med vakre landskap og 
spennende utfl ukter, nydelig mat og overras-
kende opplevelser. Bli med til Romania, Serbia, 
Ungarn, Slovakia, Østerrike og ikke mindre enn 
fem hovedsteder. Alle land og byer har sin egen 
sjarm og spennende severdigheter. Cruiseskipet 
vårt, MS Amadeus Royal, er et fl ytende hotell 
med høy komfort og et kjøkken som frister med 
lekre smaksopplevelser. Utfl uktene er inkludert i 
prisen og vår norske reiseleder skaper miljø og 
hygge. Her er det bare å hive seg rundt og være 
førstemann til mølla! 

Turpris kr 16 990,- pr. pers.
Se norsktur.no/andreas-skjarli for detaljer 
og påmelding til turen.

CRUISE PÅ 
DONAU
8. – 15. mai 2017

Arrangør:

Åpningstider 9 -18 / 10 - 15
Storgata 13, 2408 Elverum

Tlf. butikk: 6241 2424
Mail butikk: post@sport1elverum.no

Kun få plasser igjen!
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Filmens Hus
Dronningensgate 16 AS

Forretningseiendom
 

0152 OSLO

Tlf.: 62 42 66 00 / 90 77 48 75
Epost: roar.stensbye@online.no

JAKTRADIO - HUNDEPEILERE 
DRESSURBÅND - HØRSELSVERN

Arn�nn Lien AS

2340 Løten 62 59 45 90
arnfinn.lien@ha-nett.no • Mobiltlf: 99 59 45 90

2846 BØVERBRU
TLF. 61 19 69 00
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Pris for 5 annonser pr år:

Mini 1/27 side kr 750

Mini dobbel 2/27 stående eller liggende kr  1500

Mini trippel 3/27 side stående eller liggende kr 2000

Midi 1/8 side kr  2000

Midi dobbel 1/4 side kr 3500

Baksiden 1/4 side liggende kr 5000 

Bestill en annonse 
i Barden
barden@fgdo.no

Mansjettknapper, Kjoleknapper, Slipskjede, 
Vedheng, Nøkkelring, Klistremerke til bil, 
Jakkemerke, Losjeslips sort m/stjerne, 

Fritidslips sølv m/stjerne.

Bestilles av din losjes Skattmester.

Den norske Druidorden
Kanselliet, Pb. 1268, 3205 Sandefjord

Ulvikveien 29
3150 Tolvsrød 

Telefon 33 32 53 54
post@ulvikenmotor.no
www.ulvikenmotor.no

●SERVICEVERKSTED ●INNBYTTE ●FINANSIERING 

Velkommen til oss for en grundig test av Honda snøfresere
Importør: BEREMA AS www.berema.no

Kjøp aldri
snøfreser
før du har
vurdert
Honda
Det gjør du best
hos oss

Honda
HS 970TS

Ulvikveien 29
3150 Tolvsrød 

Telefon 33 32 53 54
post@ulvikenmotor.no
www.ulvikenmotor.no

●SERVICEVERKSTED ●INNBYTTE ●FINANSIERING 

Velkommen til oss for en grundig test av Honda snøfresere
Importør: BEREMA AS www.berema.no

Kjøp aldri
snøfreser
før du har
vurdert
Honda
Det gjør du best
hos oss

Honda
HS 970TS

Tlf. 922 07 735 – 980 37 000 • www.notteroy-ror.no

Ny e-postadresse for bestillinger:

navneskilt@losjeeken.no
Vi foreslår to navneskilt: 
 - et til dressen og et til smokingen 

Jens Thalberg. Telefon 488 40 535

Mesa Invest AS

Når det gjelder transport!

Kjørholtveien 11 – 3940 Porsgrunn – Tlf. 35 51 24 00 – Fax 35 51 20 88
Mobiltelefon 901 04 106

Storgata 15 – 2408 Elverum – Tlf. 62 42 66 04

Alt i Rens og Vask - Private og bedrifter
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Ideelt

Hva er dyd?
Av Riks Old Erk Reidar Bratli losje Kriton

Hvert møte vi deltar på i losjen er en opplevelse i 
høytid, brorskap og harmoni, og våre ritualer er 
bygget slik at de selv etter mange år stadig gir nye 
opplevelser. Blant annet gir Merlin oss grunn til å 
tenke over om vi har nådd så langt i vår selver
kjennelse at vi kan si oss fornøyd, men forstår vi 
hva han mener? Hva mener han for eksempel når 
han sier «Utøv dyd, for den vil gi deg fred? Og 
hva er dyd? Og hvordan kan den gi oss fred?

Kort kan vi si at Dyd – etter det norrøne dygð – er 
en moralsk verdifull egenskap. En dyd er et posi
tivt trekk eller en kvalitet som er vurdert som 
moralsk god, og således er ens personlige dyder 
verdsatt som grunnleggende goder. Det motsatte 
av dyd er last, som Merlin sier vi skal sky.

Dyden har vært verdsatt siden tidenes morgen og 
kan deles inn i:
*  Platonisk dyd
*  Aristotelisk dyd      
*  Romerske dyder
*  Kristen dyd
*  Jødedommens dyd.

Dyd eller dygd har som sagt sin opprinnelse i det 
norrøne dygð. Det er beslektet med verbet å duge, 
som innebærer betydningen «være god nok», 
«være til virkelig nytte». På norsk har dyd også 
betydningen kjønnslig renhet, jomfrudom. På 
engelsk kalles dyd virtue som kan oversettes med 
moralsk styrke, godhet og mot. Ordet virtue er 
utviklet fra vir, urindoeuropeiske *wiro som 
betyr menneske.

I oldtiden var de 4 klassiske kardinaldydene, 
Den Platoniske dyd:
*  Måtehold
*  Visdom  
*  Mot
*  Rettferdighet

Å elske Gud og adlyde hans 
lover, særlig de ti bud, er 
sentralt for de jødiske 
begrepsoppfatninger av dyd. 
I kristendommen er de tre teologale dyder tro, håp 
og kjærlighet (pistis, elpis, agape).

I kristendommen, som for oss, har sjutallet stor 
betydning. De har derfor sju dyder tro, håp. kjær
lighet, måtehold, visdom, mot og rettferdighet 
som er beskrevet i den katolske kirkes katekisme.

I vår Orden står selverkjennelsen høyt og er et mål 
i seg selv. «Kjenn deg selv» var Sokrates› første 
lov. Det er utvilsomt en forutsetning for å oppnå 
bedre forståelse og bedre vurdering av skjønn
heten og underet i naturens verden og til våre 
medmenneskers beste. Morallæren til de gamle 
Druider omfattet like mye regler for menneskets 
oppførsel i dets hjemlige, borgerlige og politiske 
forhold som i dets forpliktelser overfor Gud. 
Moralske og religiøse følelser ble av Druidene 
forent i samsvar med deres naturlige medfølelse, 
og blandet i kjærligheten til Gud og mennesket. 
Dannelse gjør mye for forming av menneskets 
ytre vesen, og ved hjelp av dannelsen gjøres det 
vanskeligere for ham å handle galt og lettere å 
handle riktig. Fromhet, frihet og rettferdighet kan 
ikke bestå i et samfunn der dyden ikke holdes i 
ære. Fra tidenes morgen lærte Druidene at lyset vil 
seire over mørket, og de klargjorde forskjellen  
mellom det som moralsk sett er godt og ondt. 
Denne forskjellen er like åpenbar i dag som på 
Merlins tid. Og tenn et lys for dine medmennes
ker. «Intet mørke er så tett at det ikke nytter å 
tenne et lite lys». Vi har en selvskreven plikt til å 
støtte og hjelpe vår neste så langt vi evner.

Med andre ord – utøv dyd! Dyd er et udiskutabelt 
positivt begrep som vi som Druider må etterstrebe 
å utøve. Den vil utvilsomt hjelpe deg til selver
kjennelse som i sin tur gir deg fred
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Ideelt Vi gratulerer
50 år
10.03  EINAR NYHUUS  006 OVATSTJERNEN
27.03  TERJE ANTONI WROLDSEN  007 ALLBOTA
29.03  ODD ARILD FJELD JACOBSEN  012 PASTOS
22.03  ØYVIND FJELD  031 EKEN
04.03  ROLF JUAN MORALES  049 SKJALGSSON
11.03  MORTEN BERTHELSEN  055 MISTELTEIN
13.03  ÓMAR JÓN ÁRNASON  058 GAIA
28.05  FREDERIK BJELLAND  003 DRUIDSTJERNEN
29.05  FRANK CHRISTENSEN  007 ALLBOTA
14.05  GUNNAR OLAV KRISTIANSEN  025 RAM
21.05  LARS OLAV PRESTEGÅRD  034 MIZAR
07.05  JON ARE SKANSEN  037 JADAR
09.05  ÖRN GUNNARSSON  041 FJÖLNIR

60 år
25.03  KONRAD SVERRE EIDE  003 DRUIDSTJERNEN
19.03  STEIN JANSEN  004 MERLINS-STJERNE
17.03  OLE PETTER NIELSEN  009 SELAGO
30.03  KJELL ROGER HENRIKSEN  011 SAGALUND
18.03  HARALD JOHAN GJELSTAD  026 HEDERA
26.03  FRANK FUGLEM  033 NIDAROS
05.03  JAN HELGE KRISTIANSEN  035 ORION
25.03  KNUT HOLTER  036 HRINGAR
05.03  HELGE HAMMERSBØEN  039 SANDEN
01.03  OLE PETTER WESTGÅRD  048 CETUS
26.05  BÅRD VAMMERVOLD  005 BARDSTJERNEN
26.05  ROY HETLELID  007 ALLBOTA
01.05  HELGE FJELLRO  019 MALUS
21.05  JØRN HOLTAR  035 ORION
06.05  TOR BRELAND  039 SANDEN
05.05  GUDMUNDUR TOR GUDBRANDSSON  058 GAIA

70 år
16.03  TERJE SØSVEEN  010 IDRIS
30.03  ARNE SMEDSRUD  018 ABARIS
05.03  PER GUDMUND HAAGENSEN  022 CELYN
05.03  NILS-KONRAD GUNNERSEN  024 CROMLECH
16.03  LARS AAGE KLAVENES  028 FRATERNITAS
29.03  FINN LOFTESNES  030 BALDER
29.05  FINN ODDVAR KVILLE  002 SYVSTJERNEN
01.05  ROLF LARSEN  005 BARDSTJERNEN
16.05  INGAR MARTINSEN  005 BARDSTJERNEN
04.05  ARNE ROAR HOVLAND  010 IDRIS
20.05  Ridder ERIK VAN DER LENDE  015 PYTHAGORAS
24.05  KJELL BÅRDSENG  016 SILVA
29.05  STEINAR OLUF SELANGER  023 CYGNUS
06.05  ARILD BJØRLØW NOME  048 CETUS
27.05  IVAR GULLSTRAND  055 MISTELTEIN

75 år
21.03  ROAR BJELLAND  003 DRUIDSTJERNEN
25.03  HEINZ NYHUUS  006 OVATSTJERNEN
05.03  PER HERMANSEN  015 PYTHAGORAS
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Vi gratulerer

Dødsfall
Losje Ovatstjernen
VI grads bror Harald Hansen
Født 20.01.1936
Opptatt i Druidordenen 12.01.1981
Død 02.12.2016

Losje Bardstjernen
VI grads bror Svein Erik Pettersen
Født 17.03.1936
Opptatt i Druidordenen 18.09.89
Død 05.12.2016

Losje Celyn
VI grads bror Hans Hellsten
Født 19.01.1943
Opptatt i Dridordenen 30.11.1989
Død 14.12.2016

Losje Bardstjernen 
VI grads bror Johan Ivar Remmen
Født 03.11.1923
Opptatt i Druidordenen 08.09.1969
Død 20.12.2016

Losje Eken
VII grads bror Ole Johan Eide 
Hedersdruid  Født 18.12.1935
Opptatt i Druidordenen 29.01.1980
Død 23.12. 2016

Losje Ovatstjernen
VI grads bror Roy Wahl
Født 19.03.1955
Opptatt i Druidordenen 04.03.2002
Død 23.12.2016

Losje Merlins  Stjerne
VI grads bror Arild Eivind Pettersen
Født 29.03.1929
Opptatt i Druidordenen 16.04.1980
Død 27.12.2016

Losje Nordstjernen
VI grads bror Knut Jens Merhen
Født 13.09.1939
Opptatt i Druidordenen 20.01.1988
Død 01.01.2017

Losje Kriton
V grads bror Rikkard Vidar Halling
Født 26.01.1942
Opptatt i Druidordenen 19.04.2004
Død 06.01.2017

Losje Malva
VI grads bror Kjell Nordstrøm
Født 10.10.1943
Opptatt i Druidordenen 04.11.1985
Død 20.01.2017

31.03  Ridder KJELL ENGERVIK  022 CELYN
28.03  Ridder BJØRN GUTTORM JARLIND  032 CORONA
07.05  MAGNAR AUKRUST  015 PYTHAGORAS
10.05  Ridder ARNE A. MAGNUSSEN  019 MALUS
02.05  PER ARNE MALME  043 FRAXINUS

80 år
21.03  WILLY JOHANNESSEN  002 SYVSTJERNEN
27.03  SVEINN BJARNFINNUR PEDERSE  014 MYRICA
14.05  Ridder REIDAR BRATLI  029 KRITON
30.05  KÅRE LAHN-JOHANNESSEN  029 KRITON
23.05  FINN SKALLEBERG  048 CETUS

85 år
23.03  Ridder FINN RAGNAR KARLSEN  020 DRUIDBORGEN
23.05  RUDOLF NILSEN  003 DRUIDSTJERNEN
07.05  KNUT HAUGE  004 MERLINS-STJERNE

90 år
20.03  KJELL HENRIKSEN  011 SAGALUND

Vi lyser fred over våre brødres minne.
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Henning Brørby
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Rolf Anker Eriksen
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• Skiferpanel
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