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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

Jeg vil innledningsvis takke avgått redaktør,  Rolf 
Anker Eriksen, for hans mangeårige  innsats som 
redaktør for Barden. Jeg er takknemlig for hans vel-
vilje og gode råd i forbindelse med redaktørbyttet. 
Som ny redaktør har jeg selvfølgelig besøkt kanselliet 
i Sandefjord og blitt orientert om rutiner, arbeidsfor-
deling etc. Min kunnskap om hvordan losjene i Norge 
blir administrert var mangelfull. Stort sett blir all 
losjedrift –på alle nivåer – drevet på dugnadsbasis. 
Det er formidabelt hva som blir nedlagt av tid og 
krefter for å holde skuta «flytende». 

Mange har meninger om Barden. Kanskje er det for 
mange som ikke har det. Jeg har selv tatt kontakt med  
brødre – og utvekslet tanker og ideer om form og 
innhold. Jeg inviterer herved flere til å komme med 
innspill – gjerne i form av ytringer som vil komme på 
trykk. Flere jobber med losjens web-sider. Jeg har fått 
en medarbeider som vil legge ut Barden på web-
sidene – sannsynligvis fra og med dette nummeret. I 
tillegg vil noe av Bardens mer dagsaktuelle stoff etter 
hvert også publiseres på web-sidene.

Det er viktig at Barden får tilsendt informasjon, artik-
ler og bilder fra det ganske land. Barden skal både 
«speile» det pulserende losjelivet i Norge og det 
Ordenen står for. Tilfanget av stoff varierer. Av og til 
er det plassmangel i bladet – og redaktøren må prio-
ritere. Andre ganger er det «agurktid» og man vil 
finne stoff og artikler som ellers ikke er med. Noen 

blir litt skuffet over denne ulike praksisen, men bladet 
skal ha 33 sider (pga trykningsutgifter etc) – og val-
gene må fortløpende tas.

I denne utgaven av Barden er det mange som blir 
feiret for lang og trofast tjeneste i losjene. Flere jubi-
leer blir omtalt og Losje Bjørgvins «stand» i Bergen 
kan stå som et eksempel på aktiv markedsføring av 
Ordenen. Eiliv Sandbergs innlegg fra Gilde på Hamar 
er et eksempel på hvor viktig Gildene er for mange 
– og at Gildemøtene kan inneholde mer enn kaffe og 
wienerbrød. Riks Stor Ceremonimester Asbjørn 
Strand har i denne utgaven av Barden gitt uttrykk for 
sitt ønske om at losjebrødrene snarest bør enes om å 
gjøre en innsats for en  samfunnsmessig viktig sak. 
Alle losjene har blitt invitert til å komme med forslag. 
Flere har bidratt  og vært konstruktive, men mitt inn-
trykk er at mange distanserer seg og overlater opp-
gaven og initiativet til andre. Dette er et tankekors. 
Det skal bli spennende å se hva ordensledelsen frem-
mer som sitt endelige forslag. 

De fleste av oss har det bra og er ved rimelig god 
helse. Noen av brødrene sliter og har behov for å bli 
sett. La oss heve blikket og se oss omkring. 

God sommer til alle!

I EFS Ib Ørjan Kristiansen (red)

Side 2  Redaktørens skrivebord
Side 3  Småprat med RSCM
Side 4  Våre losjemerker
Side 5  40 års tegn losje Pythagoras
Side 6  Seniortegn losje Mithras
Side 7  Generalforsamling bidragskassen
Side 8  Fortjenestetegn i gull losje Nemeton
Side 9  Frank Arebrot i losje Corona
Side10 «Brødrepleie» i fokus

Side11  Ressurssterk losjebror i losje Yggdrasil
Side 12  Concordiagilde på Hamar
Side 13  Losje Corona 25 år
Side 14  Losje Eken 25 år
Side 15  Senior veteran i losje Ovatstjernen
Side 15  Senior veteran i losje Sagalund
Side 16/17 Ideelt Memento Mori/Carpe Diem
Side 18/19 Losje Selago 50 år
Side 20  Fortjenestetegn i gull losje Uxello

Side 21  Storlosje Bjørgvin «stand» på kjøpesenter
Side 22  Pythagoras på besøk i Berlin
Side 23  Ideelt «Syvende far i huset»
Side 24  Ideelt «Hamrene» i losje Cromlech
Side 30  Vi gratulerer
Side 31  Dødsfall

Forsidebilde: «Gule blomster» foto: Rune Nordheim

Hva nå kjære brødre?
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Han utførte først oppgaven som musikkleder før 
han i rask rekkefølge hadde embedene som ME 
(06-08), EE (08-10) og TjOE (10-12). RSCM ble 
han i 2015. Hans losje har fått det latinske navnet 
Myrica. Myrica er navnet på en busk/blomst som 
man brukte både til medisin så vel til øl og 
brenne vinsbrygging.  Busken/blomsten avgir aro-
matiske stoffer og sprer beroligende dufter. Den er 
nøysom og enkel – og har en enestående vokster-
villighet.

Ifølge tette kilder kan bror Asbjørn på mange 
måter sammenlignes med denne blomsten. Han 
blir beskrevet som positiv, blid og omgjengelig. 
Han utstråler ro og krever lite, men yter desto mer.

Han er fysioterapeut av yrke og har jakt og fiske 
som hobby. Han er født og oppvokst i Flåbygd i 
Nome kommune i Telemark. Han beskriver stedet 
som en perle. I disse dager er han i ferd med å 
overta slektsgården på hjemstedet. Han har en 
utfordrende tid foran seg med å få kabalen til å gå 
opp, men understreker at han har en positiv tilnær-
ming til alle disse selvvalgte oppgavene.

Bror Asbjørn har blitt værende i losjen fordi han 
generelt er glad i mennesker, men mest på grunn 
av det enestående gode kameratskapet han føler i 
sitt møte med losjebrødrene. Et fast håndtrykk og 
et varmt smil gjør livet rikere. Han har en hjerte-
sak som han håper alle losjene kan enes om. Dette 
dreier seg om å i større grad være utadvendt mot 
det norske samfunnet – og i fellesskap enes om å 

støtte en samfunnsmessig viktig oppgave. Dette 
kan medvirke til en dugnadsinnsats som både 
forener losjebrødrene, viser oss fram for andre 
utenforstående samt gjøre en innsats for en god 
sak.

Barden håper bror Asbjørn får sitt ønske oppfylt!

Småprat med Riks Stor Ceremonimester
Asbjørn Strand

Bror Asbjørn er medlem av losje Myrica. Han ble tatt opp i losjen i 2001 og sa seg 

ganske umiddelbart villig til å påta seg arbeidsoppgaver og verv. 
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Riks Stor Ceremonimester  
Asbjørn Strand.
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Losje nr. 16 SILVA
Stiftet 20. oktober 1973

Silva er det latinske ord for skog, og gir et visst uttrykk for hva som preger stedet Elverum - der 
det ligger ved inngangen til selve stor skogen. Skogs- og tømmerdrift er av stor betydning for 
bygden, og det er da også dette vi finner billedlig fremstilt i losjens merke. Vi ser tømmerstokker 
som fløtes i Glomma med skogen som bakgrunn.

Losje nr. 17 AVALON
Stiftet 23. februar 1974

Navnet Avalon kommer sannsynligvis fra keltisk «Ynys yr Afallon», som betyr epleøya. Derfor 
finner vi tre epleblomster i Losje Avalons merke. Denne øya var i middelalder-diktning betegnel-
sen på Paradiset hvor der alltid er et behagelig klima uten snø eller sterk vind, og hvor man kan 
høste av markens rikelige grøde.

Losje nr. 18 ABARIS
Stiftet 23. januar 1979

Navnet Abaris er ifølge legenden en Druid og filosof, og han skal ha vært elev av den kjente 
Pythagoras. Abaris var meget og vidt bereist og han hadde aldri problemer med å ta seg fram 
fordi han var i besittelse av en magisk pil som viste ham veien.

Kanselliet informerer: Serien Våre Losjemerker
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Fra grunnlosjene

Bror Kjell Olav har har lagt bak seg en meget 
aktiv 40 års periode. Han har virkelig satt preg på 
losjen og losjearbeidet generelt. I sin egen losje 
har han innehatt alle viktige embeter, han har vært  
seremonimester og Med Erk i Storlosje Viken og 
deretter vært embetsmann i Riksstorlosjen i 12 år.
 
Han var en av grunnleggerne av losje Pythagoras 
23.1.79 etter at han hadde startet i losje 
Nordstjernen.
 
Bror Kjell Olav er en meget aktiv losjebror. Han 
er en ressursperson, møter på tilnærmet alle møter 

og er meget oppmerksom overfor brødre som 
trenger en oppfølgning.
 
Losjemøtet ble ledet på en verdig måte av Storlosje 
Vikens embetsmenn. Stor EE Bjørn Otto Strøm 
gratulerte jubilanten og roste ham for sin omfatt-
ende virksomhet. Edel Erk Arild Gjervan fulgte 
opp under brodermåltidet hvoretter jubilanten selv 
ga sine betraktninger og minner fra et langt losje-
liv.

40 års tegnet tildelt Riks Old Erk Kjell Olav 
Petersen i losje Pythagoras 31. januar

Det var et rekordstort fremmøte fra alle grunnlosjene i Storlosje Viken da  

Kjell Olav Petersen fikk tildelt sitt meget fortjente 40 års tegn på møte 31. januar.

Tekst og foto: Edel Erk Arild Gjervan

40 års jubilant Kjell Olav Petersen sammen med Edel Erk Arild Gjervan t.v. og 
Stor Edel Erk Bjørn Otto Strøm t.h.



6    Barden nr. 2 – 2017

Fra grunnlosjene

Bror Asbjørn ble opptatt i Losje Mithras den 
16de februar, 1967.  Han var en av mange brø-
dre som hadde sin arbeidsplass som sjøoffiser 
på Marinens nye hovedbase, Håkonsvern i 
Bergen.

Stammen av brødre i Losje Mithras var jo dan-
net av en del Druidbrødre fra Horten, som 
sammen med noen menn fra Bergen som alle-
rede hadde sagt seg villig til å  være med å 
starte en Druidlosje,  gjorde det mulig å plante 
den Druidiske ek i Bergen nettopp i årene etter 
at marinebasen ble flyttet til Bergen. Hans fad-
der var nettopp en annen marinemann, bror 
Harry Hansen.

Bror Asbjørn ble raskt et trofast medlem i losje 
Mithras, og tross stort arbeidspress i marineba-
sen, fikk han tid til å delta som embetsmann i 
losjen i en rekke år. Han var bl. a. sekretær og 
med erk i fire av mine seks år som Edel Erk i 

losjen, og gjorde en flott innsats for losjen og 
brødrene. Han var også sentral i arbeidet med 
IGLD verdenskongressen i Bergen i 1976. 
Grunn et stort arbeidspress og også familiære 
grunner bl.a., valgte bror Asbjørn ikke å gå 
videre som embetsmann når storlosjen Bjørgvin 
ble dannet. Bror Asbjørn fortsatte imidlertid 
hele tiden som en aktiv og fortjenstfull bror, og 
deltok i losjens virksomheter på mange måter.

Bror Asbjørn fikk Old Erk graden den 4de 
november i 1978 og  IGLD graden i 1985. 
Losjen æret ham med Ordenens erkjentlighets-
tegn i 1990.

I dag er han en av losjens eldste brødre, og sta-
dig aktivt med i arbeidet. På vegne av Losje 
Mithras og Storlosjen Bjørgvin vil jeg rette en 
varm og broderlig takk til bror Asbjørn for alt 
han har gjort og vært for losjen og Druid-
brorskapet på Vestlandet

Old Erk – og hedersmann –  
Asbjørn Stensland feiret som Senior Veteran 

i losje Mithras 27. mars 2017

Fra venstre: EE Egil Samnøy, RSSKR Ragnar Grøtnæs, Asbjørn Steinsland, RSOE Kay Hagby, 
RSCM Asbjørn Strand.

Tekst og foto: Tor Gjelvik
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Bidragskassen er en del av Ordenen de fleste av 
oss av naturlige grunner, ikke har noe aktivt 
forhold til. Den påvirker i liten grad vårt dag-
lige losjeliv. Kr 400,- av vår innmeldingsavgift 
ved inntredelsen i vår Orden, har gått til denne 
kassen, pluss kr 400,- av den årlige kontingen-
ten. Til gjengjeld blir det utbetalt en engangs-
sum på kr 25.000,- til vår nærmeste etterlatte, 
umiddelbart etter vår død. Pengene er tenkt som 
et bidrag til en verdig begravelse for avdøde 
brødre. Det har vist seg at mange etterlatte, ikke 
har vært klar over dette, og bidraget har blitt 
godt mottatt i en tung tid.

Bidragskassen har egne vedtekter som vi finner 
sist i vår Ordenslov. Tilstede på generalforsam-
lingen var et fulltallig styre, Ordensledelsen 
samt mange av våre Stor Edel Erker. 
Årsberetning og regnskap ble gjennomgått og 
godkjent. Bidragskassen egenkapital er pr 
31.12.16 kr 7,8 mill. Overskuddet i 2016 var  
kr 162.000,- hvorav kr 100.000,- ble besluttet 

donert til Radiumhospitalets forskning på 
prostata kreft. Totalt ble det utbetalt kr 1,2 mill 
til etterlatte i 2016. Selv om antall dødsfall har 
gått ned så langt i 2017 i forhold til fjoråret, 
foreslo styret å øke innmeldingsavgiften til kr 
450,- og årspremien fra brødrene til kr 450,-. 
Dette for å være trygge på å kunne møte frem-
tidige forpliktelser. 
Etter forslag fra Ordenens fortrolighetsutvalg, 
ble sittende styre gjenvalgt:

•  Styreformann, ROE Svein G. Madsen,  
Losje Myrica

•  Styremedl/daglig leder, ROE Finn Egil 
Johannessen, Losje Allbota

•  Sekretær, OE Øyvind Fr. Fensgård,  
Losje Fraternitas

•  Styremedl. OE Arnt Helge Dahle,  
Losje Ovatstjernen

•  Revisor: OK Jan Edvard Ekenes,  
Nøtterøy Revisjon AS 

Generalforsamling i Den Norske Druidorden  
av FGDO`s Bidragskasse 25.3.2017

Det ble lørdag 25.3. avholdt generalforsamling i  

Den Norsk Druidorden av FGDO´s Bidragskasse. 

Tekst og foto: Bjørn Frode Dechsling
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Fra grunnlosjene

Bror Kåre Vermund og losje Nemeton ble godt 
besøkt denne festdagen. Han skulle ikke oppleve 
dette alene nei. Brødre fra losjer på Elverum, 
Lillehammer, Gjøvik og Tønsberg stilte opp til 
denne fine anledningen. En spesiell overraskelse 
for bror Kåre ble møtet med bror Bjarne Cranner 
i losje Eken. De hadde ikke sett hverandre siden 
ungdommen da de delte hybel under studietiden i 
Mûnchen. Kåres første steg mot utdanningen til 
tannlege. Ordensledelsen bruker jo å stille med 
flere til en slik anledning. Men nå gjorde sykefra-
vær at Riks Stor Edel Erk måtte komme alene. 
Men til tildelingen fikk han den beste bistand fra 
Storlosjen Eidsiva. Handlingen ble utført med den 
største respekt og høytid.

Musikkleder var også i høyeste grad forberedt og 
spilte musikk som faller bror Kåre godt i øret. 
Trekkspillmusikk av Per Bolstad. Musikkleder 
Einar Lorenzen og bror Kåre spiller sammen og er 
i trekkspillmiljøer. De dannet jo også et orkester 
og spilte for egne og gjestende brødre på etter-
losjen. Det er Bolstad og Jularbo som blir mest 

traktert, og der er det jo også mye fint å velge i. Vi 
kjenner alle Jularbos «Livet på Finnskogen», og 
den som kjenner bror Kåre Vermund forstår at han 
har et spesielt forhold til den. Han er jo født ved 
Vermundsjøen i Åsnes. Yrket som tannlege tok 
ham til bosted i mer bymessig strøk. Men hytta 
ligger fire kilometer fra fødestedet, og han kan se 
over dit når han er der. Det er han ofte. Ridderen 
av de dype skoger og hans familie har røtter fra 
folk der i Finnskogen fra før 1800 tallet.

Han kom i et fagmiljø som tannlege på Hamar. 
Der var også Riks Old Erk Dyre Karterud, og han 
ville snakke losje. Samtalene førte til at bror Kåre 
ble opptatt i losje Pastos i 1976 og ble en av stif-
terne i losje Nemeton fem år etter. Han har også 
vært embedsmann både i grunnlosjen og i 
Storlosjen. I høytidsmøtet kom det fram flere gan-
ger at han som kontaktbror har holdt vennskapet 
med Loge Heinrich der Løwe i Braunschweig. En 
god forbindelse holdes vedlike mellom tyske og 
norske druidbrødre og familier. 

Riks Stor Edel Erk Geir Tofsrud, Riks Old Erk Kåre Vermund 
og Edel Erk Geir Habberstad.

Fortjenestetegn i Gull til  
Ridderen av de dype skoger

Riks Old Erk Kåre Vermund var hovedpersonen i losje Nemeton den 6. februar

Tekst og foto Rolf Anker Eriksen

Hyggelig musikkstund på etter-
losjen. Harald Juliussen bass, 
Einar Lorenzen og Kåre 
Vermund trekkspill og Johnny 
Solvang gitar.
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Fra grunnlosjene

Den 10. oktober 2016 hadde Losje Corona i 
samarb eid med Losje Mithras og Losje Taranis 
foredrag av Frank Arebrot på etterlosjen.

Som de fleste kjenner til er Frank Aarebrot 
Professor i sammenlignende politikk ved 
Universitetet i Bergen. Han er en meget kjent og 
avholdt foredragsholder. Han har hatt store fore-
drag på TV. 

Denne kvelden hadde Losjene invitert med 
damene, noe de satte stor pris på. Han holdt et 
underholdende foredrag om presidentene i USA 
og om det kommende valget.

Frank Arebrot informerte – og sjarmerte 
damene på ettermøte i losje Corona

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

Høytidsmøtet tirsdag den 24. januar. 

Tekst og foto: Gunnar Grotle
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Storlosjesamling med  
«Brødrepleie» i fokus 25.3.2017
Økt kunnskap hos embedsmenn i Storlosjene skal bidra til  

økt kunnskap og trivsel blant brødrene.

Tekst og foto: Bjørn Frode Dechsling

Lørdag 25. mars ble den første av et antall 
Storlosje-samlinger avholdt i vår Orden. Tilstede 
var, i tillegg til Ordensledelsen, Storembetsmenn 
fra Storlosjene Eker, Haugar, Ra og Skiringsdal. 
Hele 36 av totalt 40 inviterte hadde møtt frem. 

I Ordenens handlingsplan for perioden 2015-
2019, er temaet ”Brødrepleie”, gitt stor oppmerk-
somhet. En viktig del av Brødrepleie er å bidra til 
økt kunnskap og trivsel blant brødrene. 

Selv om vi har mange dyktige embetsmenn både i 
Grunnlosjene og Storlosjene, kan vi alltid bli 
bedre. Tanken bak samlingene er å øke kunn-
skapen blant Storlosjeembetsmennene, kunnskap 
som de i sin tur skal formidle videre til Grunn-
losjenes embetsmenn.

De forskjellige Riks Stor Embetsmenn belyste 
temaer som ledelse, rituell stemmebruk, ny  
håndbok for Storlosjeembetsmenn, prosjektet 
”Offentlig profil og omdømme”, utarbeidelse av 
møtelister, og status på vår nye nettside som er 
under stadig utvikling. Det ble også snakket om 
rekruttering og frafall, og om hva som kan gjøres 
i forhold til opplæring i de forskjellige grader.

Under det fire timer lange møtet var det mange av 
Storlosjeembetsmennene som engasjerte seg og 
kom med gode innspill. Dette var den første av 
flere samlinger, hvor etter hvert samtlige Storlosjer 
vil få mulighet til å delta.

Engasjerte brødre får innspill og deltar i debatten
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Fra grunnlosjene

Ressurssterk losjebror fra losje Yggdrasil fikk 
både kulturpris og kongens fortjenestemedalje

Ole Karsten Leirvåg fikk både Karmøy kommunes kulturpris  

og kongens fortjenestemedalje. 

KARMØY: Det var under nyttårsmottakelsen på 
Karmøy Rådhus Ole Karsten Leirvåg fikk begge 
hedersbevisene.

Ole Karsten Leirvåg er født i 1941. Han mistet 
synet i 1989 og er i dag leder av Rogaland fylkes-
lag av Norges Blindeforbund.

Karmøy kommune begrunnes kulturprisen med at 
Leirvåg står for sosial rettferdighet og for å aktivi-
sere funksjonshemmede i samfunnet og i kultu-
relle organisasjoner på Karmøy, i Rogaland og 
verden over.

Leirvåg syklet tandem med «Bike for Peace 
Norge» i 1994 fra Haugesund til Roma, Kairo, 
Thailand, Japan, Seattle og New York. Han holdt 
mange foredrag og appeller underveis, hvor han 
snakket om arbeid og kulturelle aktiviteter for 
funksjonshemmede og om å få flere på sykkel i 
stedet for bil.

Ole Karsten Leirvåg under mottakelsen 
på slottet.
(Foto:Cornelius poppe/NTB Scanpix)

FORTJENSTEMEDALJE: Ole Karsten Leirvaåg 
mottok kongens fortjenestemedalje.  
(Foto: Jan Kvre Ness)
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Det går stadig klarere opp for meg at vi har mange 
kunnskapsrike brødre blant oss. Og da tenker jeg 
ikke bare på druidisk kunnskap som jo er det aller 
viktigste, men kunnskaper innen ulike fagfelter i 
den ytre verden. I Concordia Gildet på Hamar har 
vi ofte kåserier om ulike emner, og vi forsøker å 
aktivisere losjebrødrene. Så langt har dette lyktes 
bra. Vår RSOE Kay Hagby har snakket om luftfart 
med spesiell vekt på Hedmarken og Hamar områ-
det. Og i vinter kom SOE Morten Torgersen fra 
storlosjen Eidsiva til oss og kåserte om jernbanens 
framvekst med fokus på Innlandet. Det var svært 
interessant å høre bror Morten øse av sine kunn-
skaper å fortelle hvordan samfunnet vårt var på 

1800-tallet da jernbanen bokstavelig talt toget inn 
hos oss. Mange av oss vet at Hamar alltid har vært 
en viktig jernbaneby, men at selveste Dovregubben 
var bygget på Hamar i 1935 er det ikke alle som 
vet. Ja, sannelig var det litt av en gubbe. Den kan 
beskues på Norsk jernbanemuseum på Hamar.

Her er dens vitale data: Vekt 155 tonn, maskin 
2600 HK. Den skulle kunne trekke 300 tonn som 
tilsvarte 8 boggivogner med 500 reisende i 60 
km/t og med 18 promille stigning. Det tilsvarer 
Dombås-Fokstua-Drivdalen.

Eiliv Sandberg organiserer mer enn 
servering av  kaffe og wienerbrød.

Stor aktivitet og høyt frammøte på 
Concordiagildet på Hamar

SOE Morten Torgersen i storlosjen Eidsiva kåserte om jernbanen  

i Concordiagildet på Hamar.

Av Eiliv Sandberg Losje Pastos og Gilde-sekretær

Dovregubben på Oppdal stasjon.
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Fra grunnlosjene

Losje Corona feiret 25 årsjubileum  
18. mars 2017

Tekst og foto: bibliotekar Gunnar Grotle losje Corona

Summende prat og gode historier rundt langbordene under festmiddagen.

Dagen startet med Høytidsmøte i Losjens lokaler 
i Ullsmågsveien 25 Nesttun. Kl. 11.00 var det 
gaveoverrekkelse kl. 1200 Høytidsmøte med lunsj 
og kl. 1830 Festaften på Hotel Terminus, Zander 
Kaasgt. 6 Bergen.

På Høytidsmøtet i Losjehuset var der møtt opp 
brødre fra Losjene Balder, Taranis, Malus og ver-
ten Corona. Det var et verdig og stilig møte i 
Lunden med gaveoverrekkelse. Deretter lunsj 
hvor praten gikk livlig blant brødre og en del taler
ble fremført.

Når brødrene var opptatt i losjehuset, var det 
arrangert byvandring for damene på Bryggen i 
Bergen. Vi hadde fått den kjente Bryggen kjenner 

Kjell Moberg til å lede seansen. Det ble vandring 
gjennom deler av Bryggen, visitt på den kjente 
Bergenstegneren Audun Hetland sitt atelier – og 
besøk på Mariakirken i Bergen.
 
På festaften på hotell Terminus var det møtt opp 
40 gjester. Fra Kanselliet møtte RSOE Kay Hagby 
med frue. Festen ble ledet av fung. EE bror Rune 
Bjerkaker, som var en utmerket toastmaster. Der 
ble holdt mange gode taler fra de forskjellige 
losjer og stemningen var på topp hele kvelden.

Vi har fremdeles med oss 4 av stifterne, som ble 
behørig hedret.
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Losje Eken er 25 år 
Jubileet ble markert med Høytidslosje på Druidenes Hus Gimle den ene  

dagen og en vennskapsfest i «kom som du er – antrekk» dagen etter.

Tekst og foto Riks Old Erk Rolf Anker Eriksen losje Eken

Det var de eldste brødrene i losje Sagalund som tok 
initiativet til å stifte en tredje losje i Tønsberg. En 
gruppe brødre fra begge losjene, Druidstjernen og 
Sagalund dannet et utvalg for grundig forbered else. 
Første oppgaven var å finne om det var grunnlag 
for en tredje losje. Det var det jo, så de samme 
brødrene fikk deretter oppdraget å forberede stiftel-
sen. Losje nr 31 fikk navnet Eken og ble stiftet den 
29. februar 1992 med 35 brødre. 8 fra den eldste 
losjen og 27 fra initiativlosjen Sagalund som også 
er moderlosjen. 103 brødre møttes på Druidenes 
Hus Gimle på stiftelsesdagen for 25 år siden. 

Stifterne og de brødrene som kom til de første 
årene var initiativrike og skapte mye aktivitetet. På 
den ideelle siden kan nevnes losjemøter utendørs i 
beskyttet område på en militær øy. Et samlende og 
motiverende innslag som tok slutt. Men aktiviteten 
holdt seg godt på den sosiale siden med sykkelda-
ger, sommerfester og reiser for hele familien. 
Losje Eken produserer navneskilt som er kjent for 
de fleste, og i jubileumsåret leverer losjen den nye 
genseren. Tre av Bardens redaktører har vært med-
lemmer av losje Eken.

Jubileet ble feiret fredag den 17. mars med 68 
brødre tilstede. Foruten egne brødre var det godt 
besøk fra nærliggende losjer og hele 14 brødre fra 
vennskapslosjen Sirius i Danmark.

Høytidsmøtet ble ledet av et vel forberedt 
embedskollegium som ble installert under møtet to 
uker før jubileumsfeiringen. Mange blomsterhilse-
ner naturligvis, og møtet var særlig preget av refe-
rater og historier fra stiftelsen og de første årene. 

Losje Misteltein er jubilantens datterlosje, og den 
ti år gamle losjen stilte mannsterke som servitører 
til brodermåltidet med Edel Erk Johnny Brekke 
Asbjørnsen som hovmester. Profesjonelt utført 
tjeneste og et særlig hyggelig og muntert arrange-
ment.

Vennskapslosjen i Danmark
Losje Eken ble altså stiftet i 1992, og året etter 
kjørte fire brødre til Horsens for å møte embeds-
menn i søken etter en mulig vennskapslosje. Neste 
år feirer losje Eken og losje Sirius de første 25 år 
som vennskapslosjer. I alle disse år har losjene 
med ledsagere besøkt hverandre hver annen helg i 
september. Alltid et tredvetalls brødre og ledsagere 
i buss begge veier, og vennskapet preger alltid 
disse møtene. Privat innlosjering og alltid hyggelig 
samvær.

Ikke unaturlig da at dag to i jubileumshelgen ble 
lørdagsfest i Tønsberg Roklubbs lokaler. Deilig 
aftensbuffè og medbragt drikke, og dansegulvet 
stimlet av dansker og nordmenn. Men også god tid 
til de gode personlige samtaler. Det var naturlig for 
losje Eken å arrangere jubileumsfeiring med noe 
ekstra for gjestene fra Danmark.

Fremme sitter Riks Old Erk Per Øyvind Aasen, 
losjens første Edel Erk, Riks Stor Skriver Fred 
Grøtnæs (Misteltein) og Riks Stor Ceremonimester 
Asbjørn Strand (Myrica). Bak står losje Ekens Edel 
Erk Hans Christoffer Ellefsen Riks Stor Old Erk Ib 
Føenskov Mathisen fra Den danske (Sirius)og Stor 
Edel Erk i Sorlosje Skiringssal Per Alfredsen (Eken).
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Old Erk Thor Kristian Granerød mottok den 20. 
februar i år senior veterantegn etter 50 år i 
Druidlosjen. Tildelingen av tegnet ble utført av 
Riks Stor Losjen ved Riks Stor Edel Erk Geir E. 
Tofsrud i en høytidelig seremoni.

Bror Thor begynte sin druidiske vandring i Losje 
Ovatstjernen i Moss der han ble innviet i 
Ovatgraden den 13. februar 1967. Den 13. novem-
ber 2006 ble han beæret med Old Erk graden. Han 
ble tildelt 40-årstegnet den 31. mars 2008. 

På grunn av sin tjeneste som offiser i Luftforsvaret 
med diverse beordringer har han ikke innehatt 
noen embeter, men han har allikevel vært en tro-
fast og aktiv losjebror så ofte han har kunnet og 
hatt anledning. 

Senior veterantegn for 50 års medlemskap i FGDO  
tildelt Thor Kristian Granerød losje Ovatstjernen

Foto: Arnar Bakken

Senior Veteran Kåre Bjørge, losje Sagalund, 
hedret på 50 årsdagen etter hans opptagelse

Tekst og foto: Bibl. Knut Klemmetsby, losje Sagalund

14.02.2017 ble sen. vet. tegnet tildelt OE Kåre 
Bjørge i hjemmet grunnet helse.Tildelingen 
skjedde på dagen 50 år etter hans opptagelse. Bror 
Kåre er en solid losjebror med grundige vurderin-

ger i alle losjesaker. Han har vært 
en flittig møtedeltager inntil hel-
sen gjorde det vanskelig å komme 
på møtene. Bror Kåre har hatt verv 
som ME - EE og Tj Old Erk i 
losjen. Han fikk E.tegnet 
13.10.1992. Sen vet tegn ble tildelt 
bror Kåre ved en meget høytidelig 
seremoni av RSME Geir-Kåre 
Jordheim og RSCM Asbjørn 
Strand. I tillegg deltok fra losje 
Sagalund EE Gunnar Thoresen, 
bibl Knut Klemmetsby, ROE Stein 
Rune Klemmetsby og OE Per 

Arnesen. Vi hadde en hyggelig formiddag hos 
bror Kåre med kaffe og kaker og en god losjeprat. 
Bror Kåre avsluttet med å takke alle for den høy-
tidelige tildelingen.

Stolt jubilant og smilende gratulanter hygger seg sammen.

Fra venstre: RSEE Geir Tofsrud, OE Thor Kristian 
Granerød og EE Tom Arne Kristiansen
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Ideelt

Innlegg i Barden, mai 2017 

v/psykolog Bjørn S.Hesla  

«Memento mori – Carpe diem» 
Slik lyder mitt livsmotto. Det betyr «Husk, du skal dø – Grip dagen». Bevisstheten 

om døden – at hver dag kan være den siste – er for meg en ekstra drivkraft for å 

være mer takknemlig, nærværende og til stede i eget liv.

Carpe diem er et kjent latinsk 
uttrykk, hvor oppfordringen er å 
gripe dagen og glede seg over 
dagen i dag før den forsvinner. 

Memento mori kommer også fra 
latin og kan oversettes med 
«husk, du skal dø» eller «husk 
din dødelighet». Hensikten med 
uttrykket er å minne oss på vår 
egen dødelighet.

Uttrykket memento mori stam-
mer fra det gamle Roma. Når 
hærføreren vendte hjem etter en stor seier, holdt 
han sitt inntog gjennom byen frem til Forum 
Romanum i en stridsvogn, mens han mottok fol-
kets hyllest. Triumftoget bestod ellers av troppene 
hans, fornemme krigsfanger og krigsbytte. På 
vognen, bak triumfatoren, stod en slave som 
hadde to oppgaver: Å holde seierskransen av laur-
bær over hodet hans, og til stadighet å fortelle ham 
på at selv om han var seierherre i dag, ventet en ny 
dag i morgen. Slaven gjorde dette ved å minne 
herren om at han var et dødelig menneske, ved å 
hviske memento mori i øret på ham. 

Alt vi trenger. De to uttrykkene memento mori og 
carpe diem utfyller hverandre til et hele som hjel-
per oss til å snakke sant om livet som noe forgjen-
gelig, hvor tiden er noe vi har nå. Døden er en 
ramme rundt livet som gir perspektiver og 
meningsfylde til livet. Bevisstheten om døden 
hjelper oss til å leve mindre overfladisk og mer 
tilstedeværende der vi er. Vi kan ikke ta morgen-

dagen for gitt. Dette perspektivet 
kan hjelpe oss til å slippe taket i 
menneskefrykten og det fånyttige 
strevet om å skulle være bra nok 
overfor oss selv og andre. Isteden 
bør vi bare være den vi er. La oss 
bestrebe oss på å ikke ligne på 
noe annet enn oss selv og ikke 
samle på mer enn vi trenger. For 
en vakker dag kan disse døde 
tingene ta større plass enn de 
levende. For alt vi trenger får vi 
med oss.

Livets utfordringer. Livet er skjørt og uforutsig-
bart og vi mennesker er sårbare og ufullkomne. 
Dette er eksistensielle livsvilkår vi alle har som 
mennesker, og de minner oss på hvor flyktig livet 
er. Livet forsoner seg ikke med oss. La oss derfor 
forsone oss med livet. Forsoning med livet inne-
bærer å slippe taket i det som binder oss, for på 
den måten bli satt i frihet. 

Åndskrefter. Den svenske forfatteren Gøran 
Tunstrøm har skrevet en reiseskildring fra livets 
sluttfase med tittelen Ventetid. Her tar han opp 
betydningen av at vi gjennom våre liv kan røre 
ved andre, for at de skal berøres. «Hvor brant 
mine bål? Hva var mine spørsmål? Mine rom? 
Hvem var de menneskene jeg lyktes å berøre og 
som berørte meg før butikken stenger?»

Mitt ønske er å kjenne at bålet brenner, mens det 
fortsatt gjør det. Derfor vil jeg leve livet mens jeg 
gjør det og etterstrebe å være tilstedeværende. 

Artikkelforfatteren  
Bjørn S. Hesla.
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Livet lar seg ikke utsette. Livet er her, er nå. For å 
si det med Tunstrøms ord: «Å leve er det viktigste 
av alt! Iallfall så lenge man er i live». 

Døden har mange fasetter. For noen representerer 
den et stort svart hull som slukker alt lys og tapper 
en for alle krefter. For andre er døden noe bevisst-
gjørende som gir meningsfylde og forgyller øye-
blikk, daglige gjøremål og vanlige samtaler. 
Døden kan på den måten være med på å tydelig-
gjøre livet eller overskygge livet.

Liv i livet. Erkjennelsen om døden kan hjelpe oss 
til å leve livet. Ved å skjerme seg mot døden kom-
mer man lett i skade for å skjerme seg mot livet. 
For døden er et bakteppe og viser oss hva som 
egentlig er vesentlig og hva som ikke er det. Det 
er liv i livet og død i døden, men mest liv i livet 
når dødsbevisstheten er med i livet. 

Å leve er også å dø. Livet er vegen mot døden og 
evigheten. Vi dør hele tiden. Utfordringene vil da 
være, hva vil vi med livet og hva vil livet med 
oss? Et realistisk forhold til døden hjelper oss til å 
få et sant forhold til livet. Det gir oss et liv hvor 
Gud får innta sin rette plass og kan hjelpe oss med 
prioriteringene og valgene i våre liv.

Livet er tidsbegrenset for oss alle. Nedtellingen 
begynner allerede ved fødselen og fortsetter kon-
tinuerlig. Krimforfatteren Henning Mankel 
beskriver livets dobbelthet så treffende: 

«En dag skal vi alle dø. Alle andre dager skal vi 
leve».

Bjørn S. Hesla
Psykolog   

Artikkelforfatteren har en eksistensialistisk orientert tilnærming til det å være menneske i verden, 
både som klinisk psykolog og skribent. Siden 2008 har han praktisert som psykologspesialist ved 
Familievernkontoret Innlandet på Gjøvik. Han er utdannet psykolog fra universitetet i Oslo i 1983. 
Han har arbeidet som klinisk psykolog og som kommunal leder – helse og sosialsjef samt rådmann 
i Rendalen kommune. Illustrasjonsbildet til artikkelen er et maleri som heter Kirkegårdsgraveren 
malt av Aksel Waldemar Johannessen (henger i foajeen på det norske tater)
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Losje Selago fyller 50 år med stort  
jubileumsarrangement

Tekst og foto: Old Erk Terje Mellingsæter losje Selago

I Barden nr. 1 1967  
sto det å lese :
“Fra alle kanter av landet hvor Ordenen er 
representert, kom brødre med tog, bil eller fly for 
å være med på den store Druidiske begivenhet 
som fant sted i Kristiansand den 18. og 19. 
februar 1967. Været viste seg ikke fra sin beste 
side, men alle kom vel frem. Det var 70 tilrei-
sende, og selv om dette var en god del flere enn 
arrangementskomiteen hadde regnet med, ble det 
skaffet værelser til alle“.

Som det fremgår var det stor interesse for denne 
begivenhetene som fant sted for 50 år siden. 
Losje nr. 9 losje Selago, den første på Sørlandet, 
ble stiftet.

Denne hendelsen måtte selvsagt markers og det 
nesten på dagen 50 år etter stiftelsen. Allerede for 
to år siden ble en arrangementskomite oppnevnt. 
Utfordringen i en slik forbindelse er å forutse 
hvor mange som ønsker å delta på en slik marke-
ring. Det var klart at Selagos losjehus ikke er stort 
nok til et slik arrangement og Odd Fellows loka-
ler ble derfor bestilt. Lenge var interessen for 
deltagelse relativt liten, men like før fristen for 
påmelding utløp strømmet påmeldingene inn. 
Totalt 130 brødre ønsket å delta. 21 losjer, derav 
en tysk losje og 3 storlosjer var representert i til-
legg til 2 fra ordensledelsen. 100 ledsagere var 
påmeldt og jubileumsfesten ville derfor telle 230 
personer. Det viste seg at som for 50 år siden var 
interessen for å delta i en markering i Kristiansand 
svært stor.

Har det noen gang vært flere deltagere på et jubi-
leumsarrangement i en losje i Norge ?  Når var 
det flere brødre tilstede på et losjemøte som var 
åpent for brødre av alle grader ?

Dette store antallet førte til at Frimurerordenens 
lokaler måtte benyttes til mottagelse og høytids-
møte.

Mottagelsen startet kl.1500 og det var folksomt i 
Frimurerlosjens salonger da ME Thor Aksel 
Kaspersen ønsket velkommen. Det ble ytret ønske 
om at gaver og hilsener ble overbrakt under 
denne mottagelsen og dette ble fulgt av represen-
tanter fra de ulike losjene. 

Stor EE i Storlosjen Rygir, Lars Kristian Grøstad, 
fremførte en spesiell hilsen og lykkeønsker fra 
losjebrødrene i de 5 losjene i Rogaland som alle 
har sitt utspring fra Losje Selago. Disse losjene 
var da også godt representert på jubileet med hele 
40 brødre.

Kl. 1600 var tiden kommet til høytidsmøte og 
inntreden i Frimurerlosjens imponerende flotte 
lokale som var aftenens lund. Med så mange brø-
dre med ulike grader og “posisjoner“ tar inn-
treden i lunden naturlig nok noe tid, med dette ble 
sikkert og stilfullt ledet av Ytre Vakt og 
Sermonimester og alle de 130 brødrene fikk god 
plass. 

EE Tore Nystad ønsket alle velkommen og 
uttrykte glede over at så mange hadde funnet 
veien til Kristiansand og losje Selagos jubileum.

RSSkm Petter Solberg, EE Tore Nystad og 
SSME Geir Kåre Jordheim
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Den store festsalen var dekket til fest og summet av hyggelig  prat og latter.

De to representantene fra ordensledelsen, RSME 
Geir-Kåre Jordheim og RSSkm Petter Solberg, 
trådte frem til alteret og RSME overbrakte lykke-
ønskninger fra ordensledelsen og skjenket losjen 
7 røde roser. 

Høytidsmøtet ble verdig og høytidelig gjennom-
ført av embedsmennene og det var tydelig at de 
var godt forberedt. 

Når møtet var over og deltagerne forlot lokalet for 
å bevege seg to kvartaler til Raddison Blue 
Caledonien Hotel hvor jubileumsfesten skulle 
avholdes, ble alle tildelt et eksemplar av losjens 
historiebok “Losje Selago, Vår Historie 1967-
2013“. Dette som takk for deltagelse i jubileet.

Når dette høytidsmøte ble avholdt hadde led-
sagerne tilbud om omvisning i Kilden teater- og 
konserthus. Til dette tilbudet for å se nærmere på 
byens flotte “kulturhus“ var det 25 påmeldte.

Selve jubileumsfesten startet kl.1900 i hotellets 
store festsal hvor det var dekket med runde bord 
og hvor det ble servert en 3-retters festmiddag 
med drikke. 

RSME tok først ordet og gratulerte med dagen. I 
sin tale kom han blant annet inn på den store 
betydningen losje Selago har hatt for utbredelse 
av ordenen på sør og sør-vestlandet.

Selagos EE kunne nok en gang ønske alle hjertelig 
velkommen, denne gang med ledsagerne tilstede.

EE Nils Jørgen Sørli losje Merlins-Stjerne, som er 
losje Selagos moderlosje, fremførte lykkeønsk-
ninger fra sin losje.

OE Tom Ivar Gumpen losje Celyn fortalte fra den 
tiden brødre fra Mandal tilhørte losje Selago. 
Disse utgjorde omtrent halvparten av brødrene i 
Selago, men i 1982 gikk 24 brødre ut og stiftet 
losje Celyn.

Riks Old Erk Karl Håkon Svendsen, losje Selagos 
“Grand Old Man“, holdt et innlegg hvor han for-
talte om små og stor begivenheter i losjen helt fra 
starten. Han ble opptatt i losje Selago den 11. mai 
1967, bare 3 måneder etter at losjen ble startet, og 
har i alle år siden vært en aktiv losjebror.

Kveldens toastmaster, TjOE Jan Øyvind 
Rasmussen, ledet jubileumsfesten på en ledig måte 
noe som flere ganger frembrakte latter i salen.

OE Ole Petter Nielsen avrundet det hele med takk 
for maten tale og han oppfordret medlemmene i 
arrangementskomiteen til å reise seg for så å 
motta en hyllest fra alle festdeltagerne.

Deler av salen ble så ryddet og det ble dans til 
bandet RadioJam og stemning var stor hele tiden 
frem til dansen ble avsluttet ca. kl. 0100.
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Tildeling av Ordenens Fortjenestetegn i gull 
til Thor Håkon Johnsen losje Uxello  

21. februar 2017
I en flott seremoni - hvor 67 brødre deltok -  

ble bror Thor Håkon tildelt gulltegnet av RSEE

Foran: Thor Håkon 
Johnsen. Bak fra venstre: 
SEE Ulf E.Veidahl, EE 
Ragnar Klausen, RSEE Geir 
Tofsrud og ESV Tor Arne 
Rudsengen. 
(Foto:Rune Nordheim)

«Fortjenestetegnet kan tildeles en bror som gjen-
nom en lang rekke år har utført et fremragende 
Druidisk arbeide innen Ordenen, og som har 
arbeidet for å skape varige, gode kontakter mel-
lom innenlandske og/eller utenlandske losjer og 
brødre.»

En rekke talere hyllet bror Thor Håkon for hans 
engasjement og gjennomføringsevne. Han var et 
skattet medlem av losje Druidborgen, en sentral 
person ved dannelsen av losje Ram og som med-
lem av Storlosjeutvalget i Østfold medvirket han 
til at Storlosje Borgar ble stiftet i 1995. Kronen på 
verket var hans enorme innsats i forbindelse med 
etableringen av losje Uxello i 2006. Her ble han 
losjens første EE med matrikkelnr.1. 

EE Ragnar Øystein Klausen var høytidsstemt da 
han henvendte seg til bror Thor Håkon:

«Du ble vår far, vår mentor, vår læremester i drui-
disk arbeid. Vår første EE. Du styrte losjen med 
stø og bestemt hånd. Du har aldri gått på akkord 

med våre verdier. Prioritet nr. 1 har alltid vært å 
etterleve DnD`s høye mål- nemlig å virke for 
menneskenes ideelle utvikling og arbeide for et 
verdensomspennende vennskap bygget på rettfer-
dighet, velgjørenhet og broderkjærlighet. I prak-
sis. Ikke minst, vår paragraf 2 som omhandler 
kunnskap av etisk og åndelig verdi. Her har du 
vært veldig klar på at brødrene, uten avvik, alltid 
skal overholde alminnelige grunnsetninger for en 
moralsk og sedelig vandel, samt at de skal søke å 
gjennomføre broderkjærlighetens bud. Både i 
teori og praksis. Slik har det vært fra dag en i 
losjen vår – og slik er det fortsatt. Brødrene i losje 
Uxello er deg evig takknemlig. Du er en ekte sann 
Druid.»…

På spørsmål om hvorfor bror Thor Håkon bestan-
dig har sagt ja til nye oppgaver har svaret bestan-
dig vært enkelt: «Når en losje – når Ordenen – 
spør meg om hjelp, kan jeg ikke bare si nei. Det er 
min plikt å stille opp når jeg blir forespurt.»
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Svein Rolstad 10 år uten fravær  
som kokk i losje Cetus

Erkjentlighetstegn tildelt losjebror i losje Fraternitas av losje Cetus.

Tekst og foto: Tormod Løvbugten

Erkjentlighetstegn er gitt av losje Cetus til 6.gr. 
bror Svein Rolstad, Fraternitas, på et fellesmøte vi 
hadde 09.02 2017.

Svein Rolstad begynte i losje Fraternitas 12.02.98. 
Han har vært bibliotekar i perioden 2006-2008. 
Bror Svein er kokk av yrke og derfor vært veldig 
aktiv bror på alle festlige tilstellninger som 
Julebord, festkomite, jubileum o.l.

Han fikk Erkjentlighetstegnet av Losje Cetus. 
Bror Svein har vært losjens (Cetus) kokk siden 
starten 26.08.2006. Veldig hyggelig med tildelin-
gen av tegnet på et fellesmøte mellom våre to 
losjer med Fraternitas som vertskap.

Bror Svein Rolstad viste ingenting om tildelingen 
og ble meget overrasket. Bror Svein har vært på 

samtlige møter i losje Cetus, som kokk. 10 år uten 
fravær!

Overrasket – og smørblid kokk.

Storlosje Bjørgvin orienterte om den  
norske Druidorden på kjøpesenter i Bergen

Tekst og foto: SOE Oddbjørn Rossland, SL Bjørgvin

16. og 18. Februar 2017 hadde SL Bjørgvin 
«stand» med informasjon om den norske Druid-
orden på Horisont kjøpesenter i Åsane bydel.

SEE Bjørn Jarlind, SSkm Geir Eriksen og SOE 
Oddbjørn Rossland stilte opp på vegne av de tre 
Bergenslosjene. Responsen var ikke så stor tors-
dag ettermiddag, men tok seg vesentlig opp om 
lørdagen.

Dette var første gangen vi prøvde å informere/
rekruttere på en slik måte her vest. Første dag var 
vi noen få timer, men andre dag fra kl.11.00 til 
15.00.

Mange stoppet opp, og leste på «roll up`en». Noen 
snakket også med oss. De ville vite hva vi stod for. 
De hadde aldri hørt om Druidordenen. Vi fikk 

dessverre ingen navn på blokken, men de ønsket å 
få med seg brosjyren med navn og telefon-
nummer. Dette var en positiv opplevelse.

Kaffe og smågodt får praten på glid.

På bilde er fra høyre; SSkm Geir Eriksen i midten SEE 
Bjørn Jarlind, til venstre SOE Oddbjørn Rossland.
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Fra grunnlosjene

Vennskapelig losjebesøk for  
Pythagoras i Berlin

Losjebrødre med ledsagere fra Losje Pythagoras hadde et meget hyggelig  

besøk hos sin Vennskapslosje, Dodona-Loge Zu den Sieben Sternen i  

Berlin i desember 2016. Dette er losje nr 1 i Tyskaland.

Ved Edel Erk Arild Gjervan losje Pythagoras

Brødrene var gjester på den tyske losjes julemøte 
1.desember. Det var et interessant å se hvordan et 
julemøte arrangeres der, sammenlignet med våre 
møter. Det er en del forskjeller som man merker 
seg. Tyskerne arrangerte et fargerikt og hyggelig 
møte med god mat og underholdning fra en lokal 
lirekassespiller.

To dager senere ble brødrene med ledsagere invi-
tert til et helt spesielt julearrangement, kalt 
Weinachtsfeier. Der møttes brødre, ledsagere, 
enker og venner.

Det var et storstilt arrangement fra kl 15.30 til kl 
23.00 med stemningsfull  musikk og god mat og 
drikke. Avslutningen bød på flere litterære bidrag 
med «festlich-heitere Musik».

Dette var et utrolig fint sammentreff og alle del-
tagerne fant helt fra starten en meget god og venn-
skapelig tone. Vi er stolte over å en en slik venn-
skapslosje. Vi forventer gjenbesøk med brødre og 
ledsagere til høsten.

Julefeiringen hadde startet i Berlin og våre brødre 
besøkte det kanskje største julemarkedet før 
avreise. Rart å tenke på at det kort tid etterpå var 
en stor terroraksjon her med mange dødsofre.

Arild Gjervan
Edel Erk
Losje Pythagoras     

EE Wolfgang Glausche taler til sine norske venner.   Edelerkene Arild Gjervan (til venstre) og Wolfgang 
Glausche knytter sterke bånd.
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Syvende far i huset

Ting tar tid

Husker dere da vi sa: Det er 

fort gjort. Vi hoppet opp på en 

stol og skiftet pære i taklampa. 

Nå er det fram med gardin-

trappa, helst med noe en kan 

holde seg i. Ting tar tid sa Piet 

Hein. Det vanskelige er å 

akseptere at slik er det blitt.

Vår søken etter lyset, gir oss 

kunnskaper. Vi finner dem i 

våre ritualer. De bygger på 

menneskekjærlighet. Derfor 

blir de til ”visdom i våre 

hjerter.”Da kan vi la vårt  

hjertes stemme tale.

Riks Old Erk og Hedersdruid Reidar Syversen

OK
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Bror Rolf med hammeren.

HAMRENE I LOSJE CROMLECH
AV OLD ERK ROLF GJERTSEN.

Hamrene vi har i Losje Cromlech er laget av en 
gangspillstokk. En gangspill ble brukt som anker-
vinsj eller forhalingsvinsj på seilskuter og eldre 
stimbåter. Den er utformet slik at trommelen kan 
dreie seg om den vertikale spillaksel. Hånddrevne 
gangspill har lange løse stokker som stikkes inn i 
flere hull på toppen av spilltrommelen (se illustra-
sjonsfoto). Den brukes ved at flere menn skyver 
på stokkene slik at trommelen roterer.

Historien om hamrne
Under krigen bodde jeg på Flatholmen fyr utenfor 
Tananger, hvor min far var fyrassistent. Fyret 
hadde ikke elektrisk strøm. Parafinlamper og ved-
ovn stod for lys, varme og varm mat. Ved var dyrt 
og meget vanskelig å få tak i under krigen, så 
«driv-ved» eller «rekved» var løsningen. Dette 
var det nok av, da båter ble torpotret og bombet i 
Nordsjøen og langs kysten. Min far fant en gang-
spillstokk blant annen vrakgods, og så med en 
gang hva det var, han hadde selv seilt til sjøs og 
brukt dette redskapet. Disse stokkene måtte tåle 
hard påkjenning, så treslaget måtte være solid. 
Stokken han fant ble plassert innerst i naustet. 
Gangspillstokken var altfor fin til bruk som 
fyringsved.

Far var en «handy man» så etter en stund bestemte 
han seg for at ut av gangspillstokken, ville han 
lage nye skafter (skjefter) til sine 6 stemjern. 
Deretter laget han en stor klubbe ut av samme 
stokken. Klubben var om lag 40 cm lang og hadde 
en diameter på omlag 10 cm. Altså et kraftig slag-
våpen til bruk på stemjernene.

Høsten 1960 ble min far pensjonist, og mor og far 
flyttet til en leilighet i Stavanger. Med på flytte-
lasset var klubben, som ble plassert som pynt. 
Etter noen få år døde mine foreldre, og som ene-
barn ble det min jobb og rydde opp i dødsboet. 
Mye ble gitt bort eller kastet. Jeg var jo selv gift 
og hadde hus, så det var ikke så meget vi kunne ta 
med til Arendal, vi hadde jo det meste. Men så 
kom jeg til klubben. Jeg forstod at far satt pris på 

den, siden han hadde tatt den med til Stavanger, så 
jeg hadde ikke hjerte til å kaste den og den ble 
med til Arendal. I 22 år lå klubben i en kasse i 
kjelleren, da flytter vi i leilighet, og igjen var det 
tid for opprydding og kasting av ting. Klubben 
kom frem, og sannelig ble den med på flyttelasset 
denne gangen også. I 1992 ble jeg innsatt som EE 
i Losje Cromlech. Hammeren i min hånd var jeg 
ikke helt fornøyd med. Da slo tanken meg, klub-
ben fra min far som ligger i boden, kan den lages 
om til to hammere?  En nevenyttig kollega av meg 
hadde dreiebenk, og fikk dreide to hammere med 
skaft ut av klubben. For 25 år siden ble hamrene 
tatt i bruk i Losje Cromlech. Da var det 74 år siden 
min far fant gangspillstokken.

Til ettertanke
Når EE slår tre slag med hammeren, tenker jeg: 
han slår et slag for Enhet, et slag for Fred, og et 
slag for Samhold. Hammeren EE i Losje Cromlech 
slår med, er et resultat av det motsatte; nemlig 
forhistorien som omhandler krig, hat og uvenn-
skap. Gangspillstokken stammer muligens fra en 
eldre stimbåt, trolig beslaglagt av Hitler. Stimbåten 
kan ha vært satt inn i transportfart fra Tyskland til 
Norge. Stimbåten ble trolig bombet eller torpedert 
i Nordsjøen, og menneskeliv kan ha gått tapt. 
Tankene vekker meg hver gang EE slår med ham-
meren, hvilken tragedie som ligger bak historien 
om hamrene. Må det en krig til for at vi skal enes 
i E. F. S.? 
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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

Tistedal: 691 91 463
Rakkestad: 692 22 200

Askim: 698 85 555
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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

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

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

Bli med 
Vin & Matglede på tur!

Les mer på: www.vinogmatglede.no eller ta 
kontakt med Einar Zakariassen på tlf. 911 57 318 
for en uforpliktende samtale.

Unike vin-, øl- og matreiser verden rundt 
med kunnskap, nytelse og opplevelser.

Vi har også Vin- og øl-foredrag, events 
og underholdning til hyggelige priser.

Bli med Vin & Matglede på tur!

Unike vin-, øl- og matreiser,  
samt firma- og losjeturer verden rundt med  

kunnskap, nytelse og opplevelser.

Vi har også Vin- og øl-foredrag, events og
underholdning til hyggelige priser.

Les mer på: WWW.VINOGMATGLEDE.NO eller ta kontakt med Einar Zakariassen på tlf. 911 57 318 for en uforpliktende samtale.

Bli med 
Vin & Matglede på tur!

Les mer på: www.vinogmatglede.no eller ta 
kontakt med Einar Zakariassen på tlf. 911 57 318 
for en uforpliktende samtale.

Unike vin-, øl- og matreiser verden rundt 
med kunnskap, nytelse og opplevelser.

Vi har også Vin- og øl-foredrag, events 
og underholdning til hyggelige priser.
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Filmens Hus
Dronningensgate 16 AS

Forretningseiendom
 

0152 OSLO

Tlf.: 62 42 66 00 / 90 77 48 75
E-post: 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 Vi gratulerer
50 år
13.04  MORGAN HANSEN  007 ALLBOTA
20.04  JENS VINDUM  007 ALLBOTA
27.04  VIDAR HAUGLAND  057 TRYGGVASON
27.06  PER TORE DYNGEN  042 YGGDRASIL
07.06  TOM RONNY KONGERØD  054 MALVA
05.06  ODDVAR ØKSNEBØ  057 TRYGGVASON
24.07  HENNING HUSEBY  001 NORDSTJERNEN
11.07  JOHNNY KARLSEN GRUNDELL  003 DRUIDSTJERNEN
31.07  MORTEN JOHNSRUD  004 MERLINS-STJERNE
30.07  ESPEN GREEN  007 ALLBOTA
08.07  BÅRD ØYVIND JOHANSEN  028 FRATERNITAS
05.07  JAN MAGNE ØSTEBØ  037 JADAR
25.07  PETTER BRUSE ROBERTSEN  054 MALVA

60 år
09.04  MORTEN BYE PAULSEN  003 DRUIDSTJERNEN
03.04  ERIK LOMSDALEN  023 CYGNUS
23.04  ÓLAFUR KRISTJÁNSSON  041 FJÖLNIR
20.04  JONE SCHEIE  049 SKJALGSSON
28.06  ARILD HANSEN  005 BARDSTJERNEN
11.06  JENS EINAR STOKKE  010 IDRIS
13.06  RUNE WIIK  015 PYTHAGORAS
06.06  YNGVAR ODDENES  018 ABARIS
04.06  JØRGEN SMITH LARSEN  026 HEDERA
22.06  ARNE J. STANGELAND  037 JADAR
20.06  BJØRN VIDAR BAKSAAS  054 MALVA
24.07  HANS PETTER LORENTZEN  007 ALLBOTA
19.07  ARE OTTAR PETTERSEN  011 SAGALUND
07.07  SVEIN LUNDE  011 SAGALUND
18.07  ARNE TEDDY JENSSEN  018 ABARIS
14.07  ARVID ØDEGAARD  024 CROMLECH
11.07  LOUIS BELASKA USTAD  035 ORION
20.07  JØRN STEN LARSEN  052 SØLVSTJERNEN
23.07  SVEIN HANSEN  059 CUSTOS

70 år
13.04  TERJE KJØRAAS  002 SYVSTJERNEN
30.04  KJELL KITTILSEN  003 DRUIDSTJERNEN
20.04  TOR OLAV EIA  010 IDRIS
19.04  JAN FIRING  011 SAGALUND
09.04  KETIL GEORG BJERKE  015 PYTHAGORAS
27.04  TORE RØSTAD  016 SILVA
14.04  HELGE BORGUND SLAATTA  018 ABARIS
14.04  HENRIK KÆRGAARD NIELSEN  024 CROMLECH
01.04  ARNE MENNE  024 CROMLECH
03.04 ODDVAR SANDNES  028 FRATERNITAS
12.04  BJØRN WALMESTAD  031 EKEN
03.04  LEIF JOHNNY KVÆRNE  031 EKEN
22.04  ERLING ABRAHAMSEN  039 SANDEN
24.04  KJELL ERIK NIKOLAISEN  056 TAIGA
29.06  FREDDY HANSEN  001 NORDSTJERNEN
17.06  TERJE MELLINGSÆTER  009 SELAGO
28.06  KNUT PETTER LINDBERG  009 SELAGO
19.06  SVEN JOSTEIN SKASLIEN  009 SELAGO
10.06  JAN FOSSERUD  012 PASTOS
20.06  ROBERT AARBERG  014 MYRICA
14.06  RUNE BJERKAKER  032 CORONA
17.07  REIDAR SKJEGGERØD  003 DRUIDSTJERNEN
09.07  MAGNUS GRAN  003 DRUIDSTJERNEN
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Vi gratulerer

Dødsfall
Losje Syvstjernen
V grads bror Bjørn Richard Dahl
Født 21.11.1948
Opptatt i Druidordenen 09.10 2002
Død 15.02 2017

Losje Celyn
VI grads bror Johan E.Kvelland
Født 19.01.1943
Opptatt i Druidordenen 30.11.1989
Død 14.12.2016

Losje Nordstjernen
VII grads bror Helge E.Ruud
Født 18.02.1933
Opptatt i Druidordenen  21.03.1984
Død 28.03. 2017

Losje Druidstjernen
VI grads bror Johan Peder Bakke
Født 16.04.1936
Opptatt i ordenen 14.03.1967
Død 27.03.2017

Losje Cromlech
V grads bror Georg Kjell Rønningen
Født 22.06.1937
Opptatt i ordenen 12.02.1996
Død 19.04 2017

16.07  ODD HENRY BRODAHL  004 MERLINS-STJERNE
02.07  SVEIN BASTE SOLEMDAL  008 MITHRAS
03.07  HÅVARD DØRHELLEN  014 MYRICA
25.07  JAN LØWE  018 ABARIS
28.07  ODDVAR INGE THORMODSÆTHE  020 DRUIDBORGEN
18.07  TORE SLETTEBØE  024 CROMLECH
10.07  SVEIN TORE WALLE  024 CROMLECH

75 år
29.04  RIDDER SVEIN ALVSAKER  032 CORONA
10.06  SVEIN GEORG FREDRIKSEN  001 NORDSTJERNEN
18.06  SIGURD MONSVIK  032 CORONA
23.06  ODDMUND GJERTVIKSTEN  043 FRAXINUS
19.07  PER LUDVIG RØD ANDERSSEN  018 ABARIS
14.07  ODD DAHL  018 ABARIS
05.07  EGIL STEINAR DROMNES  047 BELENUS

80 år
09.04  FINN HULT  008 MITHRAS
23.04  HERLEIF IVERSEN  017 AVALON
06.04  ODDVAR AAREVOLL  040 TARANIS
28.04  SVEN REIDAR GUSTAVSEN  055 MISTELTEIN
05.06  TRYGVE WERNER JOHANSEN  018 ABARIS
22.06  JAN ERIK ØDEGAARD  045 RASALAS
11.06  ÅSMUND SOLA  049 SKJALGSSON
26.07  Ridder KARL HÅKON SVENDSEN  009 SELAGO
02.07  FINN ARNE SANNES  010 IDRIS
21.07  OVE WILLY GJERULDSEN  024 CROMLECH
24.07  BJØRN WALTHER PEDERSEN  050 UXELLO

85 år
13.04  OLAV STEIN  018 ABARIS
23.06  ARNE SVEIN HALVORSEN  011 SAGALUND
30.07  GULLBRAND GUSTAVSEN  048 CETUS

90 år
15.06  Ridder PER-KRISTIAN FJELLUM  001 NORDSTJERNEN
14.06  JOSTEIN FJÆRLI  003 DRUIDSTJERNEN

Vi lyser fred over våre 
brødres minne.



Returadresse: RSL-Kanselliet. PB 187. 3201 Sandefjord

Nordre Fokserød 15 - 3241 Sandefjord
E-post: post@scangranitt.no
www.scangranitt.no

ANNONSEANSVARLIG

Henning Brørby
Telefon 90975079

henninbr@online.no

REDAKTØR

Ib Ø. Kristiansen 
Raskogen 18 
1580 Rygge 

Tlf. 908 58 985
E-post: barden@fgdo.no

KANSELLIET
Den norske Druidorden FGDO
Postboks 187 - 3201 Sandefjord

Tlf 33 47 44 00
E-post: kanselliet@fgdo.no

Åpningstid: 
Mandag – fredag 0900 – 1500

www.fgdo.no

Leverandør og importør av:
• Silestone benkeplater
• Granitt benkeplater
• Granitt Kantstein
• Brostein / Gatestein
• Skifer og Granittfliser
• Trappeskifer
• Bruddskifer 
• Skiferpanel

BARDEN
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