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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

For mange år siden – på syttitallet – jobbet jeg som 
politikonstabel ved  Grønland politistasjon i Oslo. 
Det var et belastet område  med dårlige boforhold, 
mye kriminalitet og fyll. Alt i alt var det et knall-
hardt miljø å vokse opp i. Vi kjente selvfølgelig de 
fleste «gjengangerne» - de som vi stadig måtte ta 
hånd om på grunn av fyll og ordensforstyrrelser. 
Noen var det vi kalte «drittsekker». Folk som uan-
sett om de var fulle eller edrue plaget sine nærmeste 
og omgivelsene. Disse «gamle kjente» ble behand-
let kontant og som regel satt i fyllearresten for 
«tørk» til neste dag.

Mange fikk likevel en annen og bedre behandling 
fordi vi mente de fortjente det. Disse hadde som 
regel en fortid og en skjebne som vi kunne leve oss 
inn i. Gamle krigsseilere, prostituerte med varme 
hjerter for sine medmennesker eller «slitere» som 
av en eller annen grunn hadde havnet på «skråpla-
net». Når vi måtte ta hånd om disse menneskene var 
det som regel på grunn av fyll og skrål – eller de lå 
sanseløst beruset i gata, møkkete og nedspydd. Ofte 
satte de seg til motverge og måtte holdes kontant 
fast. Likevel ble som regel følgende melding sendt 
til operasjonssentralen: OPS (Ordnet på stedet)! 
Deretter kjørte vi til Frelsesarmeens Slumsøstre i 
området for avlevering. Ofte var alle plasser opp-
tatt, men de klarte som regel å ta inn en til. Det var 

spesielt å se hvordan fulle, storvokste og bannende 
mannfolk tok seg sammen og lot seg leie/støtte inn 
lokalene av disse englene av noen slumsøstre. Både 
de og vi visste at de ikke måtte betale for oppholdet 
med anklager og pådyttet frelse. Inne ble de vasket 
og ikledd rent undertøy før de ble lagt. Neste dag 
ble de som hadde behov barbert før de fikk rent eller 
nytt tøy. Deretter fikk de servert frokost før de med 
et blidt farvel ble sent ut på gata igjen. Det er ikke 
rart at vi konstabler bestandig hilste pent til lua når 
vi takket for hjelpen.

Frelsesarmeens slumstasjoner rundt omkring i 
lande t har som målsetting å vise omsorg for hele 
mennesket. Suppen møter de fysiske behovene, 
såpen fokuserer på menneskets verdighet og frelsen 
handler om å formidle Guds grenseløse kjærlighet. 

Hos slumsøstrene er alle velkomne. Den som har 
vært ute en vinternatt før, om du tror på Gud, eller 
tviler på alt. La slumsøstrene stå som eksempel på 
at handling kan følge tanke – ikke bare i jula! Husk 
for øvrig følgende: - Man føler seg enda mer uten-
for, enda mer alene, når alle andre skal være 
sammen!  Gå ikke forbi gryta til Frelsesarmeen!

God jul til dere alle!

Side 2  Redaktørens skrivebord
Side 3 Riks Stor Edel Erk
Side 5 Ny losje i Gjøvik – losje Phoenix
Side 7 2 nye Hedersdruider
Side 9 Utlodning til veldedige formål i Larvik
Side 11 Våre losjemerker
Side 12 Syvende far i huset
Side 13 Gull kan bli til sand /ideelt losje Albota

Side 15 Senior veterantegn losje Ovatstjernen
Side 16  Interimstyre vedr. etablering av ny  

losje etablert
Side 17 International Grand Lodge of Druidism
Side 18 Hans Øyen til Tyskland
Side 19 Tanker i et tomt timeglass
Side 20 Ideelt innlegg fra losje Malva
Side 21 Temamøte i oktober

Side 22  Nye vennskapslosjer- losje Idris  
og losje Taiga

Side 23 Nyopptatte brødre
Side 30 Vi gratulerer
Side 31 Dødsfall

Forsidebilde: losjemerket til nystartet  
losje nr. 60 Phoenix

Suppe, Såpe, Frelse.
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Riksstorembetsmennene har hatt nok et hektisk, 
men også et givende år. Vi har tildelt hele ni senior 
veterantegn og fire Ordenens Fortjenestetegn i 
gull. Alle disse møtene har vært fine møter, som 
både losjens brødre og vi fra Ordensledelsen har 
satt pris på å få være en del av.

Vi har også deltatt ved losjejubileer. Losje Selago 
rundet 50 år og losje Corona 25 år i løpet av året. 

I løpet av et år har vi dessverre mistet 3 av våre 
Hedersdruider, og store personligheter har gått 
bort. Hedersdruid Ole Johan Eide gikk bort 23.
desember 2016 og Hedersdruid ROE Kurt Palm 
og Hedersdruid ROE Arvid Jellum gikk bort på 
ettersommeren. Det var triste beskjeder å få. Vi vil 
huske disse Hedersdruidene med positive tanker.

Når en Hedersdruid går bort, pekes det ut en ny 
Hedersdruid. Det kan som kjent bare være 7 med 
denne tittelen. ROE Tor Tjelta ble tildelt denne 
utmerkelsen 24. mars, og RSOE Kay Hagby og 
ROE Arne Magnussen ble tildelt hederen den 13. 
oktober i år.

I juli deltok RSOE Kay Hagby og jeg ved Svenska 
Druidordens Riksmøte i Linkøping. I løpet av 
helga tildelte de 2 kandidater til sammen 1,3 mill 
SEK for deres innsats innen forskning på prosta-
takreft. Midlene var samlet inn av svenske brødre. 
Det ble også valgt nye embetsmenn i Ordens-
ledelsen. RSOE, bror Kay, ble tildelt det svenske 
fortjenestetegnet i gull for sin innsats og samar-
beid med Svenska Druidorden. Vi har stor tro på 
at vi fortsetter vårt positive samarbeid med sven-
skene.

Losje Taranis i Bergen avsluttet sin virksomhet i 
løpet av sommeren. Med få brødre i losjen ble det 

vanskelig å få økonomien til å gå opp. Jeg tror det 
var et riktig valg, selv om det naturlig nok var en 
tung prosess før beslutning ble tatt. De fleste brø-
drene i losjen har valgt å gå over til en av de to 
øvrige losjene i Bergen og fortsette sine vandrin-
ger der.

På Gjøvik ble losje Phoenix stiftet den 14.oktober. 
16 brødre fra losje Cygnus var stiftere. Vi ser fram 
til en positiv utvikling for begge Gjøviklosjene i 
tiden som kommer.

I vår Handlingsplan for perioden 2015-2019 har vi 
opplæring av storlosjens embetsmenn som et 

Kjære brødre
Det er igjen adventstid, julestri og julehøytid. De fleste av oss lar oss nok stresse  
mer enn nødvendig i førjulsperioden, og tenker mye på alt som skal være gjort til  

julehøytiden setter inn. Det viser seg at det som regel blir en fin julehøytid om ikke  
alt vi hadde tenkt å gjøre ble utført. La ikke stresset ødelegge en fin førjulstid.
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Riks Stor Edel Erk  
Geir Tofsrud
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punkt. Vi har i løpet av 2017 gjennomført 3 regio-
nale storlosjesamlinger for til sammen 11 storlo-
sjekollegier. Temaene har vært ledelse, åpenhet, 
rituell stemmebruk og litt om oppgaver for det 
enkelte embete. Det har vært gode møter med 
stort engasjement fra storlosjene. Tanken er at 
disse temaene tas med til grunnlosjene i 
Rundebordskonferanser og andre møter. Det var 
litt om året som ligger bak oss. 

Nå venter en rolig julehøytid for de fleste av oss. 
Enkelte har jobber som krever at de må av gårde 
også i jula, og jeg håper de finner rom for å nyte 
høytiden. Vi andre har litt større mulighet for å 
finne julefreden og gjennomføre de tradisjonene 
vi har hatt. Feiring med familie og venner, og 
rolige dager som gir påfyll for tiden som kommer. 
Det er imidlertid en del personer som føler sterkt 
på ensomhet i slike høytider. En god gjerning kan 
være å dele litt tid med en du vet sliter med slike 

følelser. Det skal ikke mye til for å gjøre høytiden 
lysere, både for deg og den du viser litt omsorg.

Mine embetsmenn og jeg ønsker dere alle med 
familie en riktig god, varmende og fredfull jule-
høytid. Vårt ønske er at året som kommer vil bli et 
godt år for våre brødre og vårt druidiske arbeid.

Embættismenn mínir og ég óska öllum bræðrum
og fjölskyldum þeirra gleðilegra og friðsælla jóla.
Við vonum að komandi ár verði einnig gott ár
fyrir bræðurna og okkar druidiska starf.

Gjøvik i november 2017

Geir Tofsrud

Riks Stor Edel Erk
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Ideelt

Verdige Riks Stor E.E., Verdige E.E.,  
kjære brødre.

Den 14. oktober 2014 ble den første forsiktige 
forespørsel til brødre i Losje Cygnus sendt ut. 
Hvem kan tenke seg å være med å starte en ny 
losje i Gjøvik?

16 entusiastiske brødre meldte seg og resultatet 
ser vi her i natt - 14. oktober 2017 – en ny losje er 
stiftet. Det er med ydmykhet, men med stor glede 
jeg får lov å holde Losje Phoenix sitt første ideelle 
innlegg. Losje Phoenix er bare noen minutter 
gammel, men det vi har opplevd til nå, viser en 
livslysten, sprudlende unge, takket være et godt 
forarbeid.

Vi mener vi er rimelig dyktige og får ting til å 
fungere etter forutsetningen. Det er mulig dette er 
sjølskryt, men det er i utgangspunktet ikke ment 
som det - heller en liten tankevekker om at vi må 
unngå å bli hovmodige. Vi må gå til vårt arbeid 
med den aller største ærbødighet fordi vi har 
mange og store utfordringer framfor oss.

Vi er heller ikke så mange brødre ennå – så vi har 
behov for brorskap utenfor vår egen losje. Vi 
trenge r våre brødre i Losje Cygnus – og – jeg tror 
– de trenger oss.

Hvilke refleksjoner kan en gjør seg – etter å ha 
vært gjennom den prosessen som det er å danne en 
ny losje?

Jeg sammenligner med en familie – der ungene 
vokser til og finner tiden inne til å etablere seg i 
en egen og ny livssituasjon. Dette er for mange 
foreldre, og spesielt mora, en vanskelig og vond 
tid. Spørsmålet kommer: Hvorfor akkurat nå? Kan 
du ikke vente en stund til?

Å vente kunne sikkert vært greit, men vi vet alle 
det er å skyve problemene foran seg. Det er like 
vanskelig uansett når det skjer. Det naturlige og 
riktige tidspunktet for dattera, er vel når hun selv 
finner det naturlig og riktig. Sjøl om mora synes 
det er trist,- så aksepteres jo situasjonen - men den 
dagen dattera skal gifte seg – ja, da er mora virke-
lig den sentrale brikken i både planlegging og 

Ny losje – losje Phoenix – nr. 60  
feiret på Gjøvik 14.10 2017

Knoppskyting på Gjøvik. Moderlosjen Cygnus og Storlosjen Dovre  
gratuleres med ny losje. Ordensledelsen samt representanter fra  

Storlosjene Dovre og Eidsiva sto i fremste rekke av gratulanter for å  
gratulere de nye embedsmennene i losje Phoenix etter installasjonen.

I tillegg til ovennevnte var 12 grunnlosjer fra inn og utland representert – og kastet glans over festlig-
hetene. Barden har fått rapporter om et meget godt gjennomført møte – hvor både lettelse, stolthet og 
glede preget initiativtakere og gjester. Ca 80 festdeltagere fikk høre mange godord fra forskjellige talere. 
Barden velger å trykke bror Kaare Etzgaards ideelle innlegg fra stiftelsesmøtet. Innlegget speiler både 
anstrengelsene, utfordringene og gleden man får i forbindelse med etableringen av en ny losje. Barden 
gratulerer losje Phoenix!!

En ny losje blir til  
(OE Kaare Etzgaard,losje Phoenix)
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gjennomføring av høytiden. Ingenting er for godt 
når ens datter skal gifte seg og etablere sin egen 
familie.

Mor kommer ofte på besøk, hjelper til med prak-
tiske gjøremål, planlegger og strukturerer og er en 
positiv og nødvendig støtte. Gjennom dette eta-
blerer det seg et enda sterkere forhold – dog på et 
noe annet nivå enn da datteren bodde hjemme – nå 
mer på lik linje. Skal et slikt forhold utvikle seg 
– kreves det også at datteren besøker sin mor og 
hjelper til når det er nødvendig.

Rett eller ikke – det er disse tankene jeg har gjort 
meg i den siste tiden. Er det denne situasjonen 
som vil prege vårt forhold i losjen – mellom mor 
og datter? Reaksjonene vil nok være forskjellige 
og individuelle. En ting er klart – vi må sørge for 
å utvikle et forhold som er naturlig. Vi som dat-
terlosje må gjøre vårt – vi må sørge for å utvikle 
et godt og framtidsrettet samarbeid. Det er ofte 
slik – og det er vel også normalt – at det kan opp-
stå negative reaksjoner når vi foretar forandringer 
av et innarbeidet forhold – det være seg i jobb, 
familie eller i organisasjonslivet.

La oss heller tenke positivt. La oss prøve å etter-
leve vår vise Merlin – der han ber oss om å ikke 
la bekymringer prege våre liv.

Bekymringer og negative holdninger vil - ved 
siden av å ødelegge en positiv livsholdning - også 
virke demotiverende på omgivelsene.

La oss heller spørre hverandre – vi som represen-
terer de to losjene her i Gjøvik. Hva kan vi gjøre 
sammen for å styrke brorskapet – og videreutvikle 
og spre vår ordens ide` ?

La oss ikke snakke om, men med hverandre!

Jeg tror vi har mye å gi hverandre – det er nød-
vendig å støtte hverandre nå. La oss drøfte felles 
tiltak, aksjoner , møter, turer og uformelle sam-
linger.

Positiv vilje til samarbeid vil gi glede til oss sjøl 
– og ikke minst til våre omgivelser. La oss se 
framover. Vi har i natt tilført vår orden en ny losje 
– vi er i ferd med å spre vår ordens ideer og ånd. 
Til dette har vi gitt vårt løfte. La oss håpe at det 
gror opp ytterligere nye losjer i Enhet, Fred og 
Samhold.

Høytidsstemte losjebrødre feirer etableringen av losje Phoenix.
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Ideelt

Nye Hedersdruider i  
Den Norske Druidorden

Kay Hagby, losje Bardstjernen og Arne A.Magnussen, losje Malus tildelt  
Ordenens høyeste utmerkelse i Sandefjord 13.10.2017.

ROE Arne A.Magnussen RSOE Kay Hagby

70 Riks Old Erker var tilstede og bivånet den 
høytidelige markeringen. Faste håndtrykk og hjer-
telige gratulasjoner understreket at tildelingen var 
populær og fortjent.

Det er kun 7 brødre som samtidig kan bære 
tittele n Hedersdruid. Derfor kan det gå mange år 
mellom hver gang en bror får tildelt denne - vår 
Ordens – høyeste utmerkelse. I løpet av kort tid 
har to av våre Hedersdruider avsluttet sin drui-
diske vandring – og nå var tiden inne til å slutte 
kjeden med to nye.

De formelle kravene for å kunne tildeles dette 
Hederstegnet er: Inneha Old Erk graden og 
Veterantegnet samt ha fyllt 65 år. Vedkommende 

må ha utført ordensarbeide på en ekstraordinær 
måte – og må også ha vært et godt forbilde for 
yngre brødre.

Ganske mange av våre brødre kan nok sies å fylle 
disse kravene, men enkelte virker likevel som mer 
aktuelle enn andre når valgene skal gjøres. Barden 
har ikke fullstendig kunnskap til vurderingene 
som førte til tildelingene, men en nærmere gjen-
nomgang av deres respektive CV`er og samtaler 
med sentrale brødre som kjenner dem godt tyder 
på at to meget gode valg er blitt gjort.

Bror Kay (Ridderen av den edle vingård) har en 
lang merittliste og har mottatt en rekke utmerkel-
ser – foruten i Norge også i Tyskland og Sverige. 
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Han ble innviet allerede i 1974 – som 27 åring. I 
dag er han Verdenspresident i IGLD og RSOE i 
FGDO i Norge. Personer som står han nær beskri-
ver han som en meget fremdriftsorientert person. 
En «klippe» av en mann med et særdeles fast 
håndtrykk. Ha fremstår i alle sammenhenger som 
«hel ved» - en som får frem det beste i sine med-
arbeidere. Det ryktes at han er en habil vinkjenner 
– særlig italienske viner – og han er i Nord Italia 
hver sommer. Han er i tillegg særdeles flyinteres-
sert- og skal ha en enorm kunnskap innen dette 
feltet.

Når Barden ringer bror Kay for å gratulere ham - 
takker han pent, men når vi konfronterer han med 
alle verv og utmerkelser blir han et øyeblikk over-
rasket: «Har jeg virkelig vært med på så mye»?  
Han penser samtalen raskt over fra egen person til 
å sette fokus på alle de brødrene han har spilt på 
lag med og som har gjort hans engasjement  
mulig.  

Bror Arne (Ridderen av den blå fjord) blir av 
flere beskrevet som «Kjempen» fra Vestlandet. 
Han beskrives som en helt sentral og kraftfull 
losjebror i de fleste sammenhenger. Han er både 
«bakmann», megler og utøver når ideer skal prø-
ves, gjennomføres og evalueres. Han har hatt de 
fleste embeter i både egen grunnlosje og Storlosje 

Bjørgvin. Han hadde sammenhengende embeter i 
Storlosjen fra 1994 – 2009 – og tok deretter nok et 
embete i egen grunnlosje. Som en losjebror 
beskriver han: bror Arne er «pytt og panne» i det 
meste og kan vanskelig roses nok. Han sier aldri 
nei.

Når Barden kontakter bror Arne merker vi øye-
blikkelig hans engasjement for alt som har med 
losjearbeid å gjøre. Han sier imidlertid at han ofte 
har sagt nei til folk og organisasjoner som har 
ønsket hans medvirkning til det ene eller andre, 
men aldri til verv eller arbeid for losjen. Han har 
valgt å prioritere losjerbeidet fordi «jeg har hatt så 
voldsomt stort utbytte av dette». Han påpeker at 
det er viktig å besøke andre losjer. Det nytter ikke 
bare å ringe eller skrive. Man må se hverandre i 
øynene for å få den rette kontakten. Avstandene på 
Vestlandet kan være store. Han vedkjenner seg at 
man ofte må kjøre hjemmefra midt på dagen for å 
rekke fram til et losjemøte på kveldstid – og ikke 
være tilbake før i grålysningen neste dag. Han 
prøver å være et godt forbilde for nye brødre – og 
dette medfører nødvendigvis engasjement og til-
stedeværelse.

Barden gratulerer begge våre nye Hedersdruider!

I skrivende stund har vi følgende 7 Hedersdruider:

ROE Reidar A. Syversen losje Nemeton  (15.05.05)
ROE Finn Egil Johannessen losje Albota  (28.04.06)
ROE Orvar A. Næss losje Pythagoras  (02.09.08)
ROE Tor Gjelvik losje Mithras (06.10.12)
ROE Tor Tjelta losje Tryggvason   (24.03.17)
RSOE Kay Hagby losje Bardstjernen   (13.10.17)
ROE Arne A. Magnussen losje Malus  (13.10.17)
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Som tidligere år ble den populære pinnekjøttafte-
nen avholdt hos Losje Idris i Larvik i forbindelse 
med vårt fellesmøte med Losje Sagalund den 
23.11 2017. 57 brødre deltok på møtet med etter-
følgende brodermåltid med pinnekjøtt som hoved-
rett.

Også denne gangen ble det på etterlosjen arrangert 
et lotteri med mange flotte gevinster. Selve lotte-
riet innbrakte hele 19.600 kr. Fra Losje Sagalund 
fikk vi i år et pengebidrag på 2.000 kr. Fra en 
ekstern giver som ønsket å bidra med penger øre-
merket Larvik Kameratklubb, fikk vi kr. 10.000. I 
tillegg bidro Festkomiteen med kr. 3.400, slik at vi 
til sammen hadde 35.000 kr til utdeling til velde-
dige formål i forbindelse med julen.
På 3.gradsmøte den 23.11 ble det vedtatt å gi pen-
gene til 3 foreninger, med følgende fordeling:
1. Kameratklubben i Larvik, kr. 15.000
2.  Barneavdelingen/Barnas Fond ved 

Sentralsykehuset i Vestfold, (SiV) kr. 10.000
3. Larvik demensforening, kr. 10.000

1. Kameratklubben i Larvik er et unikt tilbud i 
Larvik for mennesker som sliter eller har slitt med 
rusproblemer og har et eget hus/samlingssted i 
Larvik. Kameratklubben drives av flere «ildsje-
ler» på frivillig basis og har ingen faste tilskudd 
fra Larvik kommune, og er økonomisk avhengig 
av ukentlige garasjesalg basert på gaver i form av 
brukte klær, møbler og andre gjenstander samt 
evt. pengegaver. I tillegg mottar de matvarer som 
er i ferd med å gå ut på dato, fra enkelte daglig-
vareforretninger og matvaregrossister. På hver-
dager serveres frokost og på søndag middag, og 
gjør en stor innsats for mennesker i en vanskelig 
livssituasjon. Kameratklubben har hvert år i de 
senere årene mottatt midler/tilskudd fra oss.

2. Penger til Barnas Fond går til tiltak på barne-
avdelingen på SiV. Bl.a. har de på årlig basis 
engasjert Sykehusklovnene, som består av profe-
sjonelle skuespillere, til å underholde på barne-
avdelingen 1 gang i uken. Tiltaket koster årlig  
kr. 60.000 som betales via dette fondet. Fra fondet 

Igjen en stor utlodning –  
til veldedige formål i Larvik

Losje Idris og losje Sagalund bidro i fellesskap med lotteri og  
innsamling av kr. 35 000,- til flere gode formål.

Ved Finn W. Fjellanger losje Idris

Fra overrekkelsen på 
barneavdelingen på SiV. 
Fra venstre 6. gradsbror 
Terje Søsveen, sykepleier 
Janne Gjerken Fredheim 
Kvalvik og 6. gradsbror 
Finn W. Fjellanger.
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Fra grunnlosjene

Fra overrekkelsen i 
Kameratklubben. Fra venstre 
styremedlem Tine Nalum. 6. 
gradsbrødrene Terje Søsveen 
og Finn W. Fjellanger, styre-
medlemmene Liv Hansen og 
Jan Gunnar Ekmann. Samt en 
representant for brukerne

Fra overrekkelsen til Larvik 
Demensforening: Fra venstre, 
6. gradsbror Finn W. 
Fjellanger, leder Liv Jane 
Gidløv Søsveen og 6. grads-
bror Terje Søsveen.

finansieres også mindre gaver som barna får som 
en oppmuntring når de skal gjennomgå under-
søkelser og etter operasjoner. Penger brukes også 
til div. TV-spill for barn, samt DVD for barn m.m.

3. Larvik demensforening er ble startet opp for 
noe over 1 år siden og er underlagt Nasjonal-
foreningen for folkehelsen. Foreningen arrangerer 
samtalegrupper for pårørende hvor de kan møte 
personer som er i samme situasjon som dem og 
utveksle erfaringer og tanker. De satser også på 
bidrag med sang og musikk som er noe folk med 
demens har stor glede av. På disse arrangemen-
tene han man også allsang der man synger sanger 
fra pasientenes ungdomstid som igjen fører til en 
god stemning med mye latter. Foreningen har 
også kommet i gang med et samarbeid med Villa 
Kveldsol angående prosjektet «Aktivitets venn». 
Aktivitetsvennen er en fra foreningen som tar med 

pasienter på en aktivitet som de synes er koselig. 
I fjor fikk foreningen kr. 5.000 i oppstartskapital 
av oss.

Den 27.11. 16 foregikk pengegaveoverrekkelsene 
til de 3 foreningenes/institusjonenes meget takk-
nemlige representanter. Fra Losje Idris ved 
Velgjørenhetsutvalget deltok Terje Søsveen og 
Finn W. Fjellanger.

En stor takk til alle brødre som deltok på vårt 
felles møte med Losje Sagalund den 09.11.17 og 
som bidro til at vi kunne gi disse pengegavene.

Her følger 3 bilder fra pengegavebrev over-
rekkelsene den 27.11.17:

iTØNSBERG
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RAM var en Druid fra Skythia som bosatte seg i India. Hinduer kalte ham Rama. 
I legenden om ham er det fortalt at det var han som oppdaget at mistelteinen hadde legende   
virkning. Det viste seg at det var et meget effektivt middel mot sykdommer. Fra dette tidspunkt 
ble mistelteinen en hellig plante og Druidene holdt oppskriften hemmelig. 

Hederae er det latinske navnet på eføyfamilien. Den eviggrønne eføy,- eller bergflette, 
som den også kalles på norsk, finnes viltvoksende i larvikdistriktet. Som de fleste     
eviggrønne planter er eføyen et symbol for udødelighet. Den grønne fargen og den   
omslyngende karakteren gjør at den også er et symbol på vennskap og trofasthet. 
Eføyen hører også med til de gamle druidiske symboler fra planteriket. 

Ordet Fraternitas er latin og avledet av frater - som betyr bror, men også spesielt brukt i        
betydningen ordensbror eller klosterbror. Vi har verbet fraternisere,- som betyr å slutte        
brorskap med eller omgås fortrolig med.  

Losje nr. 28 FRATERNITAS 
Stiftet 8.  september 1990 

Losje nr. 25  RAM 
Stiftet 29. september 1988 

Losje nr. 26  HEDERA 
Stiftet 2. mars 1990 

Kanselliet informerer: Serien Våre Losjemerker
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Åtte og førti griser, gjødde på  
eikenøtter, brukte kong Harald å la 
slakte til jul; og han brukte si at  
dersom dette ikke rakk til for hele 
julen, ble det alltid en god smaksbit  
til hver, og siden fikk en greie seg med 
okser og sauer.

Kjøkkenfolket kom to og to i en lang 
rad, med store rykende gryter mellom 
seg; andre bar trau med blodpølser. 
Bordsveinene med lange gaffelspidd 
fulgte med; og da grytene var satt ved 
siden av bordene, stakk de spiddene i 
soddet og fisket opp store stykker som 
ble lagt framfor gjestene etter tur, slik 
at ingen ble tilgodesett mer enn andre; 
og til enhver ble det lagt en god alen 
blodpølse eller mer dersom noen ville 
det. Brødleiver og stekte neper lå i 
leirfat på bordene; og ved bordendene 
sto kar med øl, slik at horn og kanner 
alltid kunne holde fylt.

Har vi noe å lære tro? Eller?

Ha en god julehøytid og  
ett godt nytt år.

Syvende far i huset

Riks Old Erk og Hedersdruid 
Reidar Syversen
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Ideelt

I så fall vet du at denne oppgaven, som er helt 
selvsagt når situasjonen først oppstår, er svært 
krevende. Det er ikke bare din kjære som er i en 
krise, men hele hjemmet.

Selv har jeg opplevd dette i forbindelse med en 
psykisk lidelse. Jeg er ikke i stand til å vurdere en 
situasjon forårsaket av en psykisk lidelse opp mot 
andre sykdomssituasjoner, men kan underskrive 
på at en lengre periode som omsorgsperson for en 
kjær i en depressiv fase krever veldig mye energi.

For å være en god omsorgsperson er det helt 
vesentlig at man sørger for å ha den energien som 
trengs for oppgaven, for dette er en oppgave man 
både ønsker å ta og ønsker å lykkes med. Den 
mentale energien som trengs til dette, må kontinu-
erlig lades opp for at man skal klare en slik opp-
gave over tid. Dersom hjemmet kun tapper energi, 
betyr det at all lading må finne sted utenfor huset; 
eller i hjemmet ved hjelp av familie, venner, kol-
legaer, etc.

Jeg er selvsagt ingen ekspert på området, og snak-
ker i dette innlegget kun rundt det som jeg opp-
levde virket for meg eller som jeg i ettertid vet at 
jeg ville ha satt pris på.

Arbeidsplassen er en av flere viktige potensielle 
arenaer for mental lading. Har du arbeidsoppgaver 
du trives med, en leder som bryr seg om deg og gir 
deg frihet til å komme gjennom krisen og/eller 
kollegaer som viser deg omsorg, kan du reise 
hjem hver ettermiddag med en viss mengde for-
nyet energi. 

Om du har en arbeidssituasjon du ikke er helt 
fornøyd med, så blir dette veldig mye tydeligere i 
en slik situasjon, og arbeidsplassen blir i beste fall 
et sted der batteriet ikke tappes ytterligere.

I min situasjon var alt greit på jobben, men jeg 
hadde en del reisevirksomhet, og jeg ble fortalt 
hjemme at reisefraværet var ett av hovedproble-
mene. Selv om jeg nok mente at hovedproble-
mene lå vel så mye andre steder, innså jeg at rei-
singen ikke hjalp på. Derfor tok jeg initiativ til å 
endre mine arbeidsoppgaver hos min arbeidsgiver, 
noe som ble håndtert gjennom en god prosess. Fra 
å ha en jobb jeg stortrivdes i, gikk jeg til en situa-
sjon som jeg opplevede som langt mindre tilfreds-
stillende. Dermed kom jeg ikke hjem med samme 
mengde fornyet energi som tidligere, noe som 
medvirket til at batteriet gradvis flatet ut, men 
uten at jeg egentlig innså det.

Familie og venner er selvsagt en viktig ladesta-
sjon. Vår familie og våre venner stilte opp i stor 
grad. De så hun som led, de så en som virket sta-
dig mer sliten, og de gjorde alt man kan forvente 
for å hjelpe.  

Fysisk aktivitet er allment akseptert at gir gode 
mentale effekter, men etter hvert som det mørknet 
litt rundt meg, ble min evne til å ta eget initiativ 
for slikt redusert. Igjen var det familie og venner 
som dro oss med på gåturer og lignende.

Det som etter min mening er psykens svar på hur-
tiglading er latter og gode opplevelser. Er det noe 
alle kan bidra med, så er det nettopp dette. Det er 

Gull kan bli til sand 
Det er sikkert flere av brødrene her i natt som på ett eller flere  

tidspunkt i livet har vært i en situasjon der en nærstående person har vært  
alvorlig syk, og der den viktigste oppgaven har blitt å være den som skal  

støtte og hjelpe sin kjære gjennom en livskrise.

Ideelt ved n.n. losje Albota 16.8.2017
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Ideelt

flott og viktig å ha noen å snakke med om proble-
mene sine, men min erfaring er: Kommer jeg i en 
slik situasjon igjen, så snakk gjerne med meg om 
andre ting også og ikke vær redd for å spøke om 
nøytrale tema eller gjøre morsomme ting.

Lever man over tid i en situasjon der lykke-pilen 
sitter fast langt nede på skalaen og rent tilfeldig 
kommer over en person som ikke kjenner ens 
situasjon, men som bringer smil og glede inn i 
hverdagen, så kan det oppleves som en god ting, 
en virkelighetsflukt. Men – dersom forholdene 
ligger til rette – kan det også vekke andre følelser, 
selv om dette ikke var intensjonen. I så fall kan det 
ramme, snarere enn hjelpe, evnen til å være den 
omsorgspersonen man ønsket å være.

Slik jeg har lært losjen å kjenne så langt, er jeg 
overbevist om at jeg ville opplevd losjen – møtene 
og samholdet – som en svært god ladestasjon i en 

krevende situasjon. Det er trygt å føle på at man 
har et slikt støtteapparat om en tilsvarende situa-
sjon skulle komme i framtiden. Den samme trygg-
heten er jeg sikker på at dere også har.

Når jeg i dette innlegget har fokusert mer på 
omsorgspersonen enn på den syke, så er det ute-
lukkende fordi jeg mener at indirekte hjelp også 
kan være gull verdt.  

I mitt tilfelle gikk dessverre batteriet flatt til slutt, 
selv om flere av de nevnte ladestasjonene var på 
plass. Et langt og godt samliv er kanskje livets 
gull. Men når batteriet er flatt, kan gullet bli til 
sand.

Takk!

«Våre vennskap er konstruksjonen som holder oss på plass,
når verden truer med å gå i oppløsning»

Rosalyn Chissick
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Riks Stor Edel Erk Geir E. Tofsrud utførte, 
sammen med Riks Stor Bibliotekar Svein 
Kristiansen og Riks Stor Vakt Tor Arne Rudsengen, 
et høytidelig og flott ritual. 

RSEE oppfordret bror Skriver Niklas Fransson 
om å lese det punkt i protokollen som omhandlet 
bror Arvids innvielse i vår Orden for 50 år siden. 
Bror Arvid ble tatt opp i Losje Merlin-Stjerne den 
27. september 1967 og var Skattmester der fra 
1979 til 1981. 

Etter tildelingen ga RSEE lykkeønskninger fra 
Riks Storlosjen og kunne fortelle at det ikke er 
mange av vår Ordens brødre som får oppleve å 
motta dette tegnet. Han ønsket bror Arvid lykke til 
på hans videre vandring, hyllet ham for klokskap 
og viten og gratulerte ham samtidig med 85 års 
fødselsdag.

Bror Arvid takket for oppmerksomheten og følte 
både vemod og takknemlighet for å få lov til å 
oppleve en slik høytidelighet. Da embetsmenne-
nes navn fra hans opptakelse i Losjen for 50 år 
siden ble lest opp, følte bror Arvid at det var som 
å oppleve det hele på nytt.

Etter tildelingen overrakte ME Hans Jørgen 
Kristiansen syv røde roser med de varmeste gratu-
lasjoner på 85-årsdagen.

Bror Arvid har gjennom mange år vært en flittig 
gjest i Losje Ovatstjernen i Moss, og han har også 
sin bostedsadresse i vår by. Derfor var det vel ikke 
mer enn naturlig at han meldte overgang til Losje 
Ovatstjernen, der han ble tatt opp den 15. april 
2013.

Bror Arvid har, som mange pensjonister, valgt å 
tilbringe sin pensjonisttilværelse på Costa del Sol 
i Spania. Men da han fikk vite at han skulle motta 
Senior Veterantegnet på sin egen fødselsdag, 
utsatte han reisen tilbake til Spania og prioriterte 
å feire dagen sammen med sine brødre i Losje 
Ovatstjernen. Siden det ikke har vært mulig å 
danne en Druidlosje i Spania, har bror Arvid, som 
en god og ivrig losjebror, vært initiativtager til å 
danne Gilde der han er bosatt i Spania.

Vi gratulerer bror Arvid med både Senior 
Veterantegnet og med dagen!

Senior Veterantegn tildelt OE Arvid Engan  
i Losje Ovatstjernen på hans 85-årsdag

Mandag den 2. oktober var det duket til høytid i Losje Ovatstjernen i  
Moss da Old Erk Arvid Engan på sin 85-årsdag mottok  

Senior Veterantegn etter 50 års druidisk vandring.
Tekst: EE Nils Henrik Gran.  Foto: CM Arnar Bakken.
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Fra grunnlosjene

SL Eker fikk i 2016 i oppdrag av Ordensledelsen å undersøke muligheten for å danne en ny losje i 
Holmestrand. Resultatet av dette arbeidet kulminerte den 12. oktober i etableringen av et interimsstyre 
for det videre arbeid med etablering av den nye losjen.

Rolf Larsen,  EE i Bardstjernen (Drammen) mobil 970 23 000
Leif Arne Torbjørnsen,  III. gradsbror fra Bardstjernen (Sande)      mobil 489 93 454
Lars Eirik Lyshaug,  Ringbror fra Avalon (Sande)  mobil 901 40 286
Øyvind Svåsand,  SSkm i SL Eker (Drammen)        mobil 905 27 852
Svein Normann Larsen,  ROE og TjOE i Avalon (Drammen)    mobil 900 99 600
Arve Fjeld,  SV i SL Eker (Eidsfoss) mobil 414 70 340

Lars Eirik Lyshaug ble valgt til formann for interimstyret.  
Leif Arne Torbjørnsen var ikke til stede på møtet.

Interimstyret vil nå ha som hovedoppgave å rekruttere interesserte brødre fra Holmestrand  
og nærliggende områder som Sande, Horten, Hof, Tønsberg.
Spørsmål om ny losje i Holmestrand kan rettes til deltagere i Interimstyret,  
eller direkte til SME Otto Grønningen i SL Eker - Mobil: 908 82 348.

Interimstyre etablert i forbindelse  
med ny losje i Holmestrand

Drammen, 17. oktober 2017

Fra venstre foran: Lars Eirik Lyshaug og Rolf Larsen.
Fra venstre bak: Arve Fjeld, Øyvind Svåsand og Svein Normann Larsen.
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International Grand Lodge of Druidism
Begynnelsen til IGLD var i 1857 med ideene og tanken om en organisasjon for 

fremme av internasjonal fred og brorskap over landegrensene. Et slikt formål kan 
bare nås gjennom tiltak som egner seg til å skape følelse av samhørighet. 

ROE Rolf Anker Eriksen

Konstituering og den første kongressen ble holdt i 
München sommeren 1908. Grunnlaget var et mål 
om brorskap over hele verden. Hver bror er et ledd 
i den samme brorskapskjede. Dog med selvsten-
dighet innen Ordensgrensene. Hvert land beholdt 
sitt nasjonale særpreg og var ikke bundet hverken 
av politiske eller økonomiske bånd. I arbeidet 
innenfor IGLD var alle spørsmål av politisk eller 
religiøs karakter utelukket. Her skulle man støtte 
og styrke druidismens prinsipper og dyrke forstå-
elsens ånd.

Den første presidenten var Francis Askew fra 
England. Den norske Druidorden sluttet seg til 
IGLD i 1954. Helt i begynnelsen ble det arrangert 
kongress hvert 5. år. Men etter 1933 har kongres-
sen blitt arrangert hvert 3. år. Virksomheten stop-
pet under to verdenskriger.

I 1964 tok IGLD brødre veien til den 12. IGLD 
kongress i Norge. Landet hadde færrest medlem-
mer, men kongressen fant sted i Oslo og med over 
400 deltakere. 

Den norske Druidorden har gjennom årene gjort 
seg positivt bemerket i det internasjonale arbeidet. 
Det har også vært arrangert verdenskongress i 
Bergen og på Hamar, og norsk deltakelse har all-

tid vært solid uansett hvor i verden kongressene 
har vært holdt.

I vår tid er RSOE Kay Hagby Verdenspresident og 
RSME Geir Kåre Jordheim er Grand Secratary. 
Brødre i Australia, Danmark, Finland, Tyskland, 
Island, Newzealand, Norge, Sverige, Sveits, USA 
og UK er personlige medlemmer av IGLD. Her 
hjemme har alltid mange brødre støttet IGLD med 
medlemsskap, og den 20. januar holdes IGLD 
møte med resepsjon i Sandefjord med 80 resipien-
der. I dag er 988 norske brødre medlemmer av 
IGLD. Druidismens fremste mål er å oppnå fred 
og forståelse mellom mennesker og nasjoner. 
Internasjonalt samarbeid gjennom IGLD inspire-
rer brødre til reisevirksomhet til losjer i andre 
land. Mange losjer har knyttet kontakt med losjer 
over landegrensene, og en god bieffekt er det 
sosiale arbeidet i den enkelte losje som stimuleres 
gjennom felles reisevirkomhet. 

Riks Stor Old Erk Kay Hagby overtok som Grand 
President under kongressen på New Zealand i 
2016. Riks Stor Med Erk Geir Kåre Jordheim er 
Grand Secretary. Man kan gjerne si at det er 
Norge som nå har hånden på en spennende utvik-
ling i IGLD.

Verdenspresident 2016-2020 
Kay Hagby  
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I 2016 reiste bror Hans i en alder av 81 år til 
Wolfenbüttel for første gang for å overvære ten-
ningen av den 54. fredsgranen. Det spesielle med 
dette er at bror Hans som ble tatt opp i Losje 
Bardstjernen i 1962 og tidlig kom med på for-
skjellige aktiviteter, i November 1963 var med på 
fellingen av den aller første fredsgranen 
(Friedenstanne) som ble gitt til Wolfenbüttel. 
Bror Hans er nå den eneste gjenlevende av de 
impliserte parter fra den tid.

Under oppholdet ble bror Hans hedret både under 
en fest i Loge zur Bundestreue og av ordføreren i 
Wolfenbüttel under en mottakelse i rådhuset.

Tilbake igjen
Old Erk bror Hans Øyen legger igjen ut på reise til Wolfenbüttel og Loge zur 

Bundestreue (vennelosje), i Tyskland for å være med på tenningen av den  
55. fredsgranen gitt til byen av losjene Bardstjernen og Avalon i Drammen.

Ved Asbjørn Eggesbø, losje Bardstjernen

Fra venstre: 
Thomas Pink 
Borgermester i 
Wolfenbüttel,  
Old Erk Hans 
Øyen Losje 
Bardstjernen,  
Edel Erk Günter 
Selle Loge zur 
Bundestreue og 
Edel Erk Kjell 
Einar Olsen Losje 
Avalon.

Fra venstre: Günter Selle Edel Erk 
Loge zur Bundestreue, Old Erk Hans 

Øyen Bardstjernen.
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I morgen begynner livet!
Dagen i dag var så sår.
Men nå vil jeg bli den jeg er:
Et medmenneske for enhver.

Hurra! Jeg fant perspektivet!
Dog, i gleden er alltid et skår.
Du forstår
Disse ordene skrev jeg – i går.

*Nestekjærlighet er realpolitikk.   

(Fritjof Nansen)

Tanker i et tomt timeglass
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Ideelt

Ideelt innlegg 
For litt over en måned siden ble jeg far til en liten gutt. Han er mitt tredje barn. 

Fra et tidligere ekteskap har jeg 2 jenter på 14 og 18 år. 
Ved I.grads bror Yngve Moland losje Malva

Med så store barn ble det selvfølgelig en stor 
overgang å ha et lite sjarmtroll midt i blant oss og 
det er klart at han ble et naturlig midtpunkt for oss 
alle. Spesielt jentene synes det var kjempestas å få 
en lillebror.

Men med aldersforskjellen, dukket det opp sam-
taler som jeg ikke var helt forberedt på. Min datter 
på 14 kom en dag for å fortelle at hun alltid hadde 
ønsket seg en lillebror. En hun kunne passe på og 
dele sine erfaringer med. Som hun sa til meg «Du 
vet det pappa at han trenger jo ikke å gjøre de 
samme feilene som meg. Han skal i hvert fall få 
vite hva jeg gjorde feil, så slipper han å gjøre det. 
Men det er jo ikke sikkert at han gidder å høre på 
da. Han velger jo tross alt selv.»

Jeg synes dette var en meget interessant refleksjon 
hos en 14 åring. Lillebroren hun snakket om er jo 
i utgangspunktet som en tom beholder som bare 
venter på å motta kunnskap om livet. Hva man 
kan og ikke kan gjøre er det som vil utforme hva 
slags person han skal bli. Til å begynne med er det 
andre som bestemmer og utformer etter de regler 
og normer som dikteres av livene vi lever, sam-
funnet vi er en del av og alderen han på et gitt 
tidspunkt har. 

Den læreprosessen som er startet vil pågå på alle 
arenaer og til alle tidspunkter opp igjennom livet 
hans. Det vil være en kombinasjon av tilført og 
tilegnet kunnskap. Erfaringene han får danner 
grunnlaget for de valg han tar. For hvert valg høs-
tes nye erfaringer. 

Men på et eller annet tidspunkt vil egne meninger 
begynne å formes. Han får et eget syn på alt som 
finnes rundt ham. En selvstendighet vil vokse 
frem og han kommer til å oppdage at han har fri 
vilje og kan foreta sine egne valg. Og som far 
håper jeg selvsagt at han tar de valgene som gjør 
han til den beste personen han kan bli.

Sånn er det vel kanskje også med alle oss? På 
forskjellige tidspunkt og sikkert av forskjellige 
grunner har vi alle av fri vilje valgt å bli en del av 
losje Malva. Vi har møtt opp som åpne og tomme 
beholdere for å tilegne oss kunnskap og for å være 
en del av et brorskap som gir oss åndelig veiled-
ning og mulighet for selvutvikling. Vi har selv et 
ønske om å bli den beste versjonen av oss selv. 

Og ikke bare for vår egen del. Den beste versjonen 
av oss selv nyter også våre brødre godt av. Våre 
familier. Våre arbeidskollegaer. Og vårt fedreland. 

Selv har jeg ikke vært med i losjen lenge. Ritualene 
og tiltalene er fortsatt uvante, men med støtten og 
kunnskapsoverføringen fra brødrene går det seg 
nok til etter hvert. Det viktigste er vel tross alt 
åpenheten og forståelsen for at vi alle er på for-
skjellige nivåer i forhold til kunnskap og erfarin-
ger fra losjearbeid. Uansett er i hvert fall jeg for-
nøyd med det valget jeg tok og trives godt med å 
være «lillebror» i losje Malva.
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Fra grunnlosjene

Temamøte oktober 2017
Fredag 13 oktober arrangerte losje Jadar sitt årlige temamøte.  

Årets tema var: Jærsk mat jærsk sang servert med jærsk dram.
Ved Edel Erk Marton Rosland losje Jadar

53 festglade brødre var til stede, med besøk fra 
storlosjen Rygir samt losjene: Selago, Celyn, 
Skjalgsson og Tryggvason.   

Et verdig og fint losjemøte ga den rette stemin-
gen for en vellykket losjekveld. Masse varme 
og gode ord i Lunden gjorde sitt til at møtet ble 
en fin opplevelse.  

Kveldens Brodermåltidet ble tilberedt av tre av 
losjens egne brødre og bestod av: Klippfisk av 
torskeloins med bacon, honninglasert svine-
nakke og nydelig fruktgrøt til dessert. Til maten 
fikk brødrene smake Jærakevitt som hos de 
fleste så ut til å både smake og virke godt. Til 
måltidet ble det også servert flott sang fra fire 
av losjens brødre. 

En høystemt og uforglemmelig opplevelse kan 
vi alle skrive under på. 

I tillegg ble det allsang og masse morsomme og 
fornøyelige historier. Kvelden ble avsluttet i 
baren/salongen til langt ut i de små timer. 

Vi i losje Jadar vil takke alle som bidro til at 
dette ble en innholdsrik og fantastisk kjekk 
losjekveld, og vi ser allerede frem til neste års 
Temamøte.

Mat, sang og underholdning bidrar til 
at vennskap mellom losjebrødre styrkes 
og ivaretas.
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Fra grunnlosjene ELVERUM

LO
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Nye vennskapslosjer 
Losje Idris i Larvik og Losje Taiga i 

Elverum knytter sterkere bånd
Etter at brødrene fra Losje Idris i Larvik og Losje Taiga i Elverum,  
gjentatte ganger hadde besøkt hverandre, ble det sensommeren 2017  

besluttet å gjøre vennskapet mellom våre to losjer mer offisie lt.  
Vi ønsket ganske enkelt å bli vennskapslosjer.

Bibliotekar Sten Vidar Hansen losje Idris

Så fredag 3. nov. 2017, møttes 18 brødre fra losje 
Idris opp på losjehuset i Larvik.

For deretter i leid maxibuss og ta turen opp til 
våre brødre i Elverum.

Turen opp tok ca. 4 timer, med vår egen bror Roar 
som dyktig sjafør, vi hadde dog en pitstopp på 
Nebbenes kro ved Eidsvoll. Etter å ha sjekket inn 
på Scandic Elgstua, ble det tid til en god lunch på 
gamle Elgstua.Noen sikkret seg også en time på 
ryggen før avreise til Druidenes hus på Hernes.

Og der ble vi motatt på kongelig vis med vel-
komstkomite i døra og velkommen til Elverum og 
oss.

Etter en god del prat og takk for sist, var det klart 
for nattens høytidsmøte.

Et meget stilfullt og høytidlig møte, der to av 
losje Taigas brødre ble tildelt losjens erkjentlig-
hetstegn. Det ble som sedvanlig fremført hils-
ninger fra embedsmenn fra de forskjellige til-
stedeværende losjer. Og fra losjene Idris og Taiga 
ble det selfølgelig uttrykt glede for at vi endelig 
var ordentlig i gang. Losje Idris ønsket brødrene 
fra Taiga velkommen til Larvik i Feb. 2018.

Så var det klart for nattens brodermåltid og det 
var nok mange av oss Larvikinger , som fikk vårt 
ønske oppfylt, elgestek, vi var jo tross alt på 
Hedemarken. Et mer smakfult måltid er det nok 
lenge siden vi har fått, uten forkleinelse for andre 
losjekjøkkner.

Kansje trodde våre brødre i Taiga at vi ikke hadde 
fått mat på en stund, sånn som vi tok til oss.

EE i losje Idris bror Rune takket for maten å ga 
nok utrykk for det vi alle følte.

Etter hyggelig stund i salongene var det tid til 
hjemreise til hotellet.

En meget hyggelig natt nermet seg en ende, vel 
kansje ikke helt?

Etter en vellykket frokost neste morgen, gikk 
turen hjem til Larvik igjen.

Etter ver 3 timer ankom vi druidenes hus, å takket 
hverandre for en fantastisk tur.

Gleder oss allerede til neste høst.
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Dato:  Navn Født Losje 

27. sep. 17 MORTEN LØVDAL 28. jun 60 SØLVSTJERNEN
28. sep. 17 JOSTEIN THU 01. jan 64 SKJALGSSON
28. sep. 17 KENNETH BIRKELI 28. jul 65 CROMLECH
28.. sep. 17 PER ERIK RØED 14. feb 70 CROMLECH
28. sep. 17 SVEIN EGIL WÆRSLAND 18. jun 60 SKJALGSSON
28. sep. 17 JORULF REFSNES 26. mai 53 SKJALGSSON
29. sep. 17 MORGEN KROGH 01. mar 69 DRUIDBORGEN
29. sep. 17 THORE ARNE OLSEN 24. apr 53 PYTHAGORAS
02. okt. 17 DAG LUDVIK HANSEN 07. des 51 MALVA
02. okt. 17 ROAR BORGE 08. mar 72 NEMETON
02. okt. 17 TERJE NILSEN 28. jul 63 NEMETON
04. okt. 17 LARS MARTHINSEN 11. okt 69 MERLINS-STJERNE
05. okt. 17 PETRUS ANDREAS CHRISTENSEN 13. jun 92 HRINGAR
05. okt. 17 STEINAR MCSHANE ERIKSEN 24. nov 83 HEDERA
09. okt. 17 KNUT AMUNDSEN 05. jan 52 CORONA
10. okt. 17 KRISTIAN BJARØY HOLTH 27. jun 77 DRUIDSTJERNEN
11. okt. 17 THOMAS AURE 15. nov 83 ELYSIUM
11. okt. 17 LARS KRISTIANSEN 06. nov 79 ELYSIUM
23. okt. 17 TORE LANDMARK 07. mar 65 CORONA
23. okt. 17 SVEIN ARNE RUNDHOVDE 06. jan 61 MYRICA
23. okt. 17 FINN ERIK NILSSEN 16. jan 64 MYRICA
24. okt. 17 PER DAGFINN FARSTAD 03. mar 51 PYTHAGORAS
25. okt. 17 ÓLAFUR ÓMARSSON 20. jul 71 FJÖLNIR
25. okt. 17 BREDE KÅSA 08. jan 73 SYVSTJERNEN
25. okt. 17 ØYVIND CHRISTENSEN 28. okt 68 SYVSTJERNEN
25. okt. 17 THÓRARINN V. SVEINSSON 29. sep 59 FJÖLNIR
26. okt. 17 LARS A. KVERNELAND 22. jul 64 PLENYDD
30. okt. 17 HANS OLAV HELLESØE 20. apr 62 BALDER
02. nov. 17 TOBIAS EK IVERSEN 14. nov 91 RAM
07. nov. 17 JOAR AALVIK 02. jul 84 MALUS
16. nov. 17 MAGNE LANGSETH 07. mai 76 CELYN
16. nov. 17 HENNING BOKNEBERG 11. jun 53 CELYN

Nyopptatte brødre
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23. - 30 mai og 30. mai - 6. juni 2018
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P.B. 502 - 1522 MOSS
TLF.: 69 26 93 00 - FAX: 69 26 93 23

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

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
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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

Tistedal: 691 91 463
Rakkestad: 692 22 200

Askim: 698 85 555

Huset ligger i Port Guillaume i Dives 
sur Mer. Området gir kort vei til rike 
opplevelser av historie fra vikingtid 
til landsgangsstrender. Området er 
kjent for vakre bindingsverkshus, 
gode oster, godt drikke og mange 
golfbaner. Huset har 3 soverom 
med 6 sengeplasser, en liten hage 
og parkering. Togforbindelse til 
Paris. 

Hus til leie ved stranden i Normandie

Kontakt: Sissel Alme (Losje Erin) / Einar Alme (Fraternitas), tlf. 907 36 509, 
sissalme@online.no / einaalm@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

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

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

Den norske Druidorden
Kjøpes av din Skattmester
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Ideelt Vi gratulerer
50 år
19.01  OLAV ARILD LILLEENG  026 HEDERA
27.01  BJØRN TORE SVENNUNGSEN  028 FRATERNITAS
28.01  Magnar Høijord  055 MISTELTEIN
25.01  Torgeir Hole  055 MISTELTEIN
13.02  Vidar Rønnes  011 SAGALUND
14.02  Stein Hornsletten  016 SILVA
08.02  Pål Raab Lien  025 RAM
09.02  Roger Martinsen  052 SØLVSTJERNEN
26.02  Truls Øhrn  055 MISTELTEIN
08.02  Rögnvaldur Bjarnasson  058 GAIA

60 år
30.01  VIDAR SKJEBSTAD  022 CELYN
03.01  PER-ARILD LYNG  033 NIDAROS
04.01  FRANK MICHAEL WAARHUS  033 NIDAROS
06.01  PÅL HALVARD JORDSMYR  035 ORION
18.01  INGE SANDER HOFSØY  035 ORION
09.01  JON GRYTNES  035 ORION
07.01  JOHANN BOGASON  041 FJÖLNIR
04.01  JAN MORTEN PAULSEN  047 BELENUS
11.01  GUNNAR FREDRIKSEN  055 MISTELTEIN
26.01  ARNE NJÅL HÅLAND  057 TRYGGVASON
28.02  ARNE KJELLSEN  031 EKEN
27.02  BJØRN ELLINGSEN  036 HRINGAR
12.02  ØIVIND MELGÅRD  037 JADAR
03.02  AXEL HJERTSTRØM  045 RASALAS
13.02  BJØRN REIDAR KLEPPE  057 TRYGGVASON
01.02  ÓFEIGUR GUDMUNDSSON  058 GAIA

70 år
16.01  RIDDER ODD ENGEBRETSEN  001 NORDSTJERNEN
06.01  PETTER ARTHUR AUKNER  001 NORDSTJERNEN
14.01  STEIN LINNESTAD  011 SAGALUND
25.01  HANS ODDVAR TOFTERÅ  029 KRITON
08.01  PER KRISTIAN SARASTUEN  036 HRINGAR
09.01  FINN ROBERT MORTENSEN  037 JADAR
06.01  MAGNE ENDRE WALLENTINSEN  051 TERRAPAX
29.01  ANDERS SKOTTE  055 MISTELTEIN
17.01  VILMUNDUR ÁRNASON  058 GAIA
07.02  RAGNAR MOSÆTHER  003 DRUIDSTJERNEN
20.02  OLE JØRGEN NACHJEM  011 SAGALUND
06.02  JOHAN BENDIKT GRØNNING  015 PYTHAGORAS
12.02  KNUT AAMODT LARSEN  018 ABARIS
04.02  LEIF WILLY ERIKSEN  020 DRUIDBORGEN
06.02  RAGNAR ARVESEN  048 CETUS
13.02  SVEIN HARALD GISKE  054 MALVA

75 år
21.01  RIDDER TOR GUDBRAND NERSETH  013 ELYSIUM
25.01  BJARNE RIKHART OLSEN  017 AVALON
01.01  ANDERS HENRIK SANDBERG  026 HEDERA
02.01  SIGURD BJØNNESS  028 FRATERNITAS
01.01  LARS MATTIS TØSDAL  032 CORONA
18.01  ASBJØRN HANSSEN  037 JADAR
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Vi gratulerer

Dødsfall
Losje Cromlech
VII grads bror Arild Ellefsen
Født 02.08.1944
Opptatt i Druidordenen 25.11.1982
Død 16.10.2017

Losje Selago
VII grads bror Karl Håkon Svendsen
Født 26.07 1937
Opptatt i Druidordenen 11.05.1967
Død 22.10.2017

Losje Avalon
VI grads bror Knut Paul Åserud
Født 31.03.1940
Opptatt i Druidordenen 29.11.1976
Død 01.11.2017

24.02  BJØRN EIVIND BERG  001 NORDSTJERNEN
08.02  TERJE ELLINGSEN  001 NORDSTJERNEN
28.02  ÅGE ØDEGÅRD  002 SYVSTJERNEN
08.02  TORKILD ALMAAS  004 MERLINS-STJERNE
21.02  LARS HENRY WITTGREN  010 IDRIS
09.02  TORGEIR JOHAN THUNSHELLE  011 SAGALUND
04.02  FRANK JOHANNES JOHANNESSE  014 MYRICA
06.02  KNUT OSCAR OLSEN  018 ABARIS
24.02  JAN LARSEN  021 PLENYDD
26.02  ARVE SIGMUND ØSTERENG  025 RAM
10.02  RAGNAR GULSETH  028 FRATERNITAS
19.02  PER CHARLES LANS  031 EKEN

80 år
01.01  ALF HENRY ANDERSEN  007 ALLBOTA
09.01  THOR HÅKON JOHNSEN  050 UXELLO
18.02  ODD KJELL HENRIKSEN  006 OVATSTJERNEN
11.02  RIDDER BJØRN KITTILSEN  014 MYRICA
10.02  RIDDER PER ØYVIND AASEN  031 EKEN
26.02  RIDDER MAGNE TORE HØYSÆTER  034 MIZAR
11.02  ALFRED JOHAN REBER  039 SANDEN
11.02  PER ERIK SIMENSEN  056 TAIGA

85 år
31.01  ERIK MOE  003 DRUIDSTJERNEN
29.01  HANS ROBERT HANSEN  006 OVATSTJERNEN
12.01  ROLF BEKKEMELLEM  013 ELYSIUM
11.01  JOHNNY ØSTGÅRD  032 CORONA
19.02  RIDDER THOR KRISTIAN JOHANSEN  002 SYVSTJERNEN
10.02  RIDDER ROLF KROHN-OLSEN  007 ALLBOTA
21.02  ARNE CHRISTIANSEN  011 SAGALUND
05.02  JOHN LEONARD STUDSRØD  031 EKEN

70år
07.01  ARNOLD LAWRENCE DÅSNES  014 MYRICA

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
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