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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

Det er bestandig hyggelig å si noe pent om 
andre. Rosen virker oftest sterkest og mest ekte 
når det positive går gjennom flere ledd før det 
når mottageren. Jeg hører mye pent om losje-
brødre landet rundt. Mange gjør mye for andre 
innad i sin egen losje, men vi hører nok litt for 
lite om det samfunnsengasjementet losjebrødre 
viser utad - i inn og utland. I denne utgaven av 
Barden synes jeg det er på sin plass å trekke 
fram to gode eksempler.

Før jul reiste losjefolk fra Porsgrgunn, Horten 
og Skien sammen med representanter fra Risøy 
folkehøgskole i Tvedestrand til et barnehjem i 
Kopli utenfor Estlands hovedstad Tallinn. 
Losjebror Andreas Skjærli har mange ganger 
vært «primus motor» for disse hjelpesendingene 
til fattige barnehjemsbarn. Artikkelen er en tan-
kevekker. Jeg beundrer mennesker som evner å 
handle der andre «toer sine hender» - som tør 
der andre nøler. La bror Andreas være en repre-
sentant for alle ja-menneskene i våre losjer!

Dere kan også kose dere med en liten artikkel 
om losje Fraxinus`julelunch i adventstiden. 
Fraxinus har i flere år spandert julelunch for 
ensomme mennesker i Asker. Dette tyder på at 
man har både innsikt og forståelse for hvordan 
andre kan ha det.

Jeg vet om mange losjer som har en utvidet 
horisont – og som støtter mange gode tiltak –
men som ikke markedsfører dette utad.  Kanskje 
burde vi bli flinkere til dette – ikke for å høste 
annerkjennelse, men for å vise utenforstående 
hva vi også driver med. 

Det er nok slik – som en losjebror sa: «Hver 
gang jeg yter litt ekstra for noen andre så føler 
jeg at jeg får mer enn jeg gir – en merkelig 
følelse i grunnen».

De ideelle innleggene denne gangen spenner 
over et vidt register. Innsiktsfulle tanker om 
alvoret i losjens arbeid – idealismen – det høy-
tidsfulle seremonielle som binder oss sammen, 
men også filosofiske tanker om det «å leve i 
nuet». Veien er målet – ikke det som venter!

Old Erk Frank Christensens`innlegg handler om 
de små gleder. Han siterer Piet Hein:

«Hvis du gleder deg ved mangt,
Gjør du livet rikt og langt»

Vi har mye å glede oss over i losjesammenheng. 
La oss «framsnakke» losjene våre i tiden som 
kommer. God losjevår.

Side 1 Bilde – trikkespor på fjellet (Ida Upsaker)
Side 2 Redaktørens skrivebord
Side 3 Riks Stor Edel Erk
Side 4 7.far i huset
Side 5 40 års tegn losje Idris Johan M. Gjone
Side 6  40 års tegn losje Syvstjernen Arne  

Stang Tollefsen
Side 7 Ideelt  Henning Brørby losje Syvstjernen

Side 9 Ideelt- Robert Smeby losje Eken
Side 11  Ideelt –Small pleasures – Frank 

Christensen-losje Albota
Side 12 Seniorveteran – losje Fraxinus
Side 13 Ideelt Trond Erik Hetlelid –losje Rygir
Side 15 Julelunch losje Fraxinus
Side 16 Losjefolk fra Horten ….
Side 19 Ideelt v/Tommy Gjerde losje Plenyd

Side 21 IGLD møte v/Rolf A. Eriksen
Side 22 Våre losjemerker
Side 23 Nyopptatte brødre

Den som gir skal få
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En god høst- og førjulstermin ligger bak oss, og vi 
har tatt fatt på nye oppgaver i det nye året. Ved 
nyttår var vi 2879 brødre i Druidordenen. Det er 
en liten oppgang fra høsten 2017. En liten, men 
viktig positiv utvikling. Det gjelder nå at eldre 
brødre engasjerer seg for å bli bedre kjent med de 
nye, og tar disse godt imot. Og de nye må komme 
på møtene med nysgjerrighet og åpenhet. 
Spørsmål du måtte ha kan de eldre brødrene som 
regel gi et svar på. Din fadder kan bistå deg med 
å finne riktig person å spørre hvis han ikke selv 
vet svaret. 

Så langt på det nye året har Ordenledelsen avvik-
let et nasjonalt IGLD-møte. Det ble holdt i 
Sandefjord, og hele 52 brødre fikk tildelt IGLD-
graden. Det som var litt spesielt var den store 
kontingenten fra Islandske losjer. Hele 29 brødre 
fra Island deltok i møtet, noe vi alle satte stor pris 
på. Vertslosjen i Sandefjord, losje Abaris, holdt på 
lørdag kveld en «bror-kveld» for de brødrene som 
ville delta. Det deltok hele 42 brødre på arrange-
mentet. Hedersdruid og Ordensarkivar Finn Egil 
Johannessen holdt et innlegg om IGLDs historie 
og litt fra De Druidiske Samlinger. 
Vi har også tildelt et Senior-veterantegn og et 
Fortjenestetegn i gull til fortjente brødre.
I fjor høst avholdt vi regionale Storlosjesamlinger. 
Det var flere temaer på agendaen. Vi snakket også 
litt om vår Ordens visjon. Det er en god tanke å ha 
en målsetting som kan uttrykke hva vi vil og hva 
vi gjør. En formulering av denne visjonen lød slik: 

«Druideordenen skal gi hver bror kunnskap, 
verdier og holdninger, slik at de ved det gode 
eksempelets makt kan bidra til et bedre sam-
funn.»

Om dette er det endelige innhold og formulering 
er ikke avgjort, men den ble godt mottatt i møtene 

med Storlosjene. Jeg håper også de fleste brød-
rene kan si seg enig i at dette kan være en visjon 
for vår virksomhet.
Utover i vårmånedene er det flere hendelser som 
Ordensledelsen skal delta på. Blant annet er det to 
losjer som feirer jubileum. Losje Idris er 50 år og 
losje Nidaros fyller 25 år i mars. Fire Storlosjer 
skal ha skifte av embetsmenn og vi skal holde 
Ordensråd den 7.april. Jeg håper vi treffer flere av 
dere ved disse anledningene. Det er fint å treffe 
både gamle og nye bekjente når vi reiser ut.
Jeg ønsker lykke til med aktivt losjearbeid utover 
ettervinteren og våren.

Geir Tofsrud
RSEE

Kjære brødre
Trivsel er en viktig faktor for at losjen skal fungere godt.  

Den som gleder seg til å gå på losjemøte får også størst utbytte.  
Gi ditt positive bidrag for best mulig trivsel i din losje.
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Riks Stor Edel Erk  
Geir Tofsrud
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Løfter du blikket og ser opp i taket 
kan du oppdage nye ting.
Det hendte meg da jeg var på vei for 
å spise på en restaurant der jeg har 
spist mange ganger.
Denne gangen løftet jeg blikket og så 
et skilt i taket.

Alle dager er ikke gode,  
men alle dager har noe godt i seg,  
sto det på det.

En får tid til å reflektere litt mens en 
venter på servering. Jeg fant sitatet 
nær sannheten.
Og da jeg gikk derfra, slo det meg at 
det jeg var blitt servert, var av det 
gode den dagen.

Syvende far i huset

Riks Old Erk og Hedersdruid 
Reidar Syversen

Det å løfte blikket
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Fra grunnlosjene

Bror Johan ble opptatt i vår orden 13.11.1977. 
Han ble æret med Old Erk grad i 2001.

Videre ble han tildelt VET-tegn i 2002 og ende-
lig E-tegnet i 2011.Han var også musikkleder i 
mange år.

Bror Johan er elektriker av fag - «kjekk å ha» 
- og har stilt opp med sin fagkunnskap i alle år.

Vil spesielt nevne vår fantastiske stjernehimmel 
der bror Johan var primus motor og utførte det 
tekniske arbeide – med noe hjelp fra brødrene. 
Han og hans kone Gerd Solveig har også en 
fantastisk eiendom «gård» oppe ved Farris-
vannet kalt Lauvika. Dette praktfulle stedet har 
vi brødre fått «låne» for å arrangere våre som-
merfester i mange år. Vi gratulerer bror Johan 
Martin og håper å se han på losjemøtene i 
mange år fremover.

40 års tegn tildelt  
bror Johan Martin Gjone, Losje Idris
Den 4. januar dette år, ble vår gode venn og bror Johan Martin Gjone  

tildelt Den Norske Druidordens 40 års tegn.
Tekst: Sten Vidar Hansen, foto:Fred Øveraas

En stolt og stram losjebror Johan M. Gjone 
poserer for fotografen.
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Fra grunnlosjene

Det var møtt opp ett 50 talls brødre med 
embedsmenn i storlosje Haugar, og besøk fra 
flere losjer denne natten. 

Bror Arne har vært en god losjebror som vår 
losje har benyttet i flere anledninger.

Bror Arne ble tatt opp i vår losje 14.12.1977 og 
ble valgt til IV. 1984-1986. Han var også med i 
storlosje Eker som SV 1994-2000. Han ble til-
delt veterantegnet 15.03 1988. 

Bror Arne sin helse har ikke vært helt bra de 
senere år med vanskelig for å bevege seg. Men 

han kommer seg rundt med sin elektriske mini 
Crosser. Han kommer på møtene når han har en 
god dag, og det er vi veldig glade for.

Tildelingen ble utført av storlosje Haugars 
embedsmenn på en meget stilfull og høytidelig 
måte.

Så samlet vi oss til et hyggelig brodermåltid til 
ære for bror Arne med taler og gode ord. Han 
takket for en minnerik natt.

Fv. SEE Jørn Johnsen. OE Arne Stang Tollefsen. EE Erik Paul Berg

40 års tegn til OE Arne Stang Tollefsen  
i Losje Syvstjernen

Tildeling av 40 års tegn til en vel fortjent bror i losje Syvstjernen 3.1.2018.
Tekst:ROE Jan Erik Mortensen, Foto:OE Ulf Mortensen
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Ideelt

Hvorfor losje i 40 år? 
Vi har så lett for å forbinde brødre, som får Veteran-tegnet,  

40-års-tegnet eller Seniorveteran-tegnet, med noe gammelt. Men når vi omgås  
disse brødre, tenker vi ikke på at de er gamle. De er unge av sinn,  

har alltid godt humør og er fortsatt aktive.
Ved Henning Brørby, losje Syvstjernen

Hva betyr det ikke for oss yngre å ha slike brø-
dre – det kan ikke beskrives.

De er en kilde til inspirasjon for vår losje og vår 
Orden. Bare det at de er til stede, får vår Stjerne 
til å lyse klarere, vår Ek til å bli større og vår 
evig grønne Misteltein til å bli enda grønnere.  
Vi er disse brødre en takk skyldig – og håper at 
de i mange år fremover vil kaste glans over vår 
losje.

Hva er så årsaken til at de blir værende i losjen 
så lenge?

Hvis vi går tilbake i tid, har det slått meg hva 
vi en gang lovet i vår egen losje; å være gagn-
lige medlemmer av vår Orden og adlyde dens 
lover, regler og bestemmelser.

Hvordan kan vi oppfylle dette løftet? Hva vil 
det si å være gagnlige medlemmer?

Først og fremst at vi viser interesse for losjens 
arbeid, at vi deltar, og dermed bidrar til vekst 
og utvikling. Det er noe våre eldste brødre i 
høyeste grad har vært med på å utvikle.

Og hvorfor vil vi gjøre dette?

Menneskenes trang til å forene seg og slutte 
seg sammen i fortrolige brorskap er urgammel.    
Hensikten med slike forbund har alltid vært å 
styrke brødrene innbyrdes gjennom felles stre-

ben eller åndelig utvikling og foredling. Under 
mange forskjellige former og navn har denne 
trangen ytret seg gjennom tidene, helt fra den 
eldste oldtid, og lenge før kristendommen fast-
slo det bud om nestekjærlighet og skapte en 
verdensreligion.  

Typisk for disse lukkede samfunn, er kravet om 
innvielse og taushetsplikt. Det er alvoret i 
losjens arbeid, det er idealismen – det er det 
høytidsfulle seremonielle som binder oss 
sammen. Målet er å høyne menneskesjelen 
gjennom broderlig samvirke, og en felles vand-
ring mot lyset.
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Vi lever i opplysningens tidsalder. Vi er inne i 
en veldig utvikling, materielt og teknisk. Men 
til dette strålende ytre lys, svarer intet til-
svarende indre lys! Aldri har vel menneskene 
vært fattigere på sjelevarme og åndelig kraft.

Nasjonalhat, klassekamp og uro har stilt men-
neskene i angrepsstilling til hverandre. Vi ser 
ulykkelige mennesker lide.

Hvorfor? 
Fordi vi ikke har klart å løse det enkleste av alle 
spørsmål – å spre godheten, broderkjærlig-
heten.

Vi brødre trenger de lukkede rom for å finne 
hverandre. De lukkede brodersamfunn hvor der 
er rester av eldgammel mystisk visdom, hvor 
det er magisk seremoniell og vakker symbolikk 
som pirrer fantasien og følelsene.

Her føler vi at vi bygger broer mellom sjelene. 
Her føler vi en sammenheng. Det er på denne 
bakgrunn, jeg tror at vi skal se våre løfter og 
forpliktelser ovenfor vår Orden.

Vi skal gi – fordi vi får! Det er motvekt mot 
tiden, mot uroen og tvilen. I vårt samfunn i dag, 
som går fortere og fortere, og krever mer og 
mer av oss;

Vi bør ta oss tid til å:

- tenke, det er kilde til makt

- leke, det er kilden til evig ungdom

- lese, det er kilden til visdom

-  elske, det er et privilegium gitt av  
Altets Fader

- være vennlig, det er veien til lykke

- le, det er sjelens musikk

- gi noe, livet er for kort til å være egoistisk

- be, det er den største kraft på jorden.

Det er slike korte, meningsfylte setninger som 
fører til refleksjoner – og da gir de noe.

De åpner noe for oss, gir oss noe å tenke på – 
gir oss perspektiver.

Registrert som godkjent smålotteri hos lotteritilsynet.
Vinner kontaktes og offentliggjøres i Barden

Losje Nemetons knivlotteri 2017 – 2018 (kun for FGDO-medlemmer) – Se Barden online
Utlodning av unik kniv, laget av bror Dag H. Sandbakken. 
Kniven er produsert i kun ett eksemplar. Dette er en unik
mulighet for knivsamlere og enhver Ordensbror.

Flott kniv med slire av tre.  Utskjæringer
med losjesymbolikk både på slire og skaft.

Enkeltlodd Kr. 20
6 lodd for Kr. 100

Salgsperiode: 2.10.17 - 15.4.18
Trekning: 30.4.2018
Maks. omsetning: Kr. 200.000

Loddkjøp: Kontakt Skriver i din losje,
eller kjøp lodd på VIPPS

VIPPS Nr.:
121399

Skriv navn, Losjenavn og antall lodd i meldingsfeltet i handlekurven.
Eksempel: Ola Normann Nemeton 6
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OMOTENASHI kan oversettes som japaneese 
hospitality eller japansk gjestfrihet. I 2014 var 
jeg så heldig å være en av 3 norske i vår orga-
nisasjon som sammen med 15 andre fra Europa 
og Russland fikk reise til Japan for å studere 
begrepet OMOTENASHI, og hvordan vi kan 
utvikle dette også inn i europeisk business og 
kultur.

Japan og Norge har begge ganske likt areal i 
antall kvadratkilometer. I Norge bor vi drøye 5 
millioner mennesker og i Japan bor det 128 
millioner mennesker. Det er 26 ganger så 
mange. Jeg tror de fleste av dere forbinder 
Japan med kvalitet og høyteknologi. Og der-
som man skal få et slikt samfunn til å fungere, 
med både økonomisk og sosial vekst, så trenger 
man struktur og beslutsomhet.

Hele det japanske folk og deres røtter bærer 
stolte tradisjoner. Her har man respekt for mil-
jøet, for hverandre, for symboler og historien. 
Man er åpenbart grundig i alt man gjør, og selv 
en TE seremoni-master – tar opp mot 10 år tre-
ning for å bli en dyktig i sitt fag. Det samme 
gjelder for en SUSHI-kokk. Opp mot 10 år. 

Vår opplevelse var en dedikasjon og vennlighet 
som ikke må oppfattes som underkastelse, men 
kun som respekt, gjestfrihet og service. Det 
være seg når man skulle på toalettene på 
Jernbanen i Tokyo eller man skulle bestille en 
kopp kaffe på Starbukcs. Gjestfriheten og 
respekten kjentes godt i kroppen. Toalettene på 
jernbanen var renere enn på et flott hotell i 
Norge, og kaffen smakte det samme som i 

Norge, men måten vi fikk den overlevert på var 
en flott opplevelse. OMOTENASHI

Vi kjørte hurtigtog mellom et par småbyer, 
begge med 6-8 millioner innbyggere og vi opp-
levde et jordskjelv. Jordskjelvet var hovedopp-
slag på vg.no, men det vi opplevde da det 
smalt, og ble mørkt i 10 sekunder var; ta det 
med ro, det var kun et jordskjelv. De var godt 
forberedt og de har respekt for naturen slik at 
de ser på jordskjelv som noe som alltid vil 
komme, men de forbereder seg. OMOTENASHI. 
Det sies også at 40% av all verdens betong 
brukes i lille Japan. Her lager man kunstige 
bølgebrytere for å demme opp mot naturkref-
tene.

Omotenashi
Jeg skal i natt snakke om et japansk begrep, et begrep som omhandler mer  

enn et uttrykk, men heller en væremåte og livsstil: OMOTENASHI

Ideelt innlegg av 3. grads bror Robert Smeby losje Eken
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Ideelt

Det sies også at på de 40 årene de har hatt høy-
hastighetstog har kun en person mistet livet i 
ulykke. Det blir for øvrig nyhetsoppslag der-
som et tog er mer enn 10 sekunder forsinket. 
OMOTENASHI.

I en storby som Tokyo med 25 millioner inn-
byggere og lav arbeidsledighet trenger man en 
god struktur på hele samfunnet. I denne og 
andre byer er det rent, god byluft, ingen som 
tuter i trafikken eller går på rødt lys. De fleste 
har to iPhone, en i hver hånd når de går rundt i 
byen, og de oppfattes ofte som mer vestlige enn 
oss i Norge på mange områder.

Vi opplevde motorveier som var bygd i høyden 
– kanskje ikke slik vi ville løst det i Norge, men 
de finner løsninger for mobilitet og fremkom-
melighet. Alt igjen er basert på OMOTENASHI 
og involvering.

Uansett hvor du går og hva du opplever så blir 
du møtt med en fantastisk holdning og tilnær-
ming. Opplevelsene blir pakket inn i historier 
og ved bruk av symboler. Nå er det ikke Japan 
som land jeg ønsker å beskrive, men det er 
begrepet og forståelsen av OMOTENASHI 
som fascinerer meg voldsomt. Man trekker det 
inn i alt man gjør og det er basert på skikkelig-
het og lange forberedelser.

Vi tre heldige fra Norge anser oss selv som 
rimelig dedikerte og oppegående. Vi fikk noen 
inntrykk av kvalitet og dedikasjon som vi tar 
med oss resten av livet. Det ble pakket inn i 
OMOTENASHI, og vi jobbet i snitt 17-18 
timer hver dag i 14 dager med temaet. Det er 
vanskelig å kopierer dette fenomenet fordi det 
er kulturbasert og har blitt utført gjennom 
mange generasjoner. Selv har jeg nå blitt en 
såkalt MASTER og læremester i temaet.

Min losjevandring startet jo kun for drøye to år 
siden. Men etter hvert som jeg lærer dere kjære 
brødre å kjenne; så finner jeg også flere og flere 
paralleller til Japan og OMOTENASHI.

Det være seg gjestfriheten - symbolene – kjær-
ligheten – repetisjonen – grundigheten – det å 
sette seg selv i en kontekst og gjøre det beste ut 
av situasjonen.
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Ideelt

Small pleasures are a big deal  
(små gleder har en stor betydning)  

Tema for mitt innlegg i natt er hentet fra en artikkel:  
Small pleasures are a Big Deal. Eller- Små gleder har en stor betydning. 

Ved old erk Frank Christensen losje Albota

Jeg har som mange av dere vet en tøff periode 
bak meg og når ting er som tyngst er det viktig 
med riktig fokus. 

Ofte kan vi ha en oppfatning om hva slags ting 
som vil gjøre oss lykkelige. I det digitale 
medie bildet vi befinner oss i er det stort fokus 
på at opplevelsene vi bør sikte etter bør være 
noe unikt, eksepsjonelt eller noe fantastisk. I 
media kan en få en oppfatning at lykke er rike 
mennesk er som tjener enda mer, luksusferier, 
innkjøp av en privat yacht eller andre ekstra-
ordinære opplevelser som fortjener førstesider 
og oppslag. 

Hvis det er dette som er lykke så er det få som 
vil oppnå den. Disse presentasjonene av lykke-
lige mennesker er jo ikke direkte feil. Det kan 
godt hende at mange av de er ekstremt lykke-
lige, men det hjelper lite med et 5 stjerners 
hotell om du ikke har det bra på bunnen. Når 
familien Kardasian reiser med privatfly til 
Belize så automatisk tenker vi kanskje at de har 
det bedre enn noen som har vært på en fisketur 
til folehavna. En restaurant middag på luksus-
restaurant med hummer og champagne er mer 
imponerende enn kaffe og wienerbrød på 
Halvorsen, kaffebesøket får liten omtale i 
media, men kan være en viktig brikke på veien 
mot ekte lykke. Mine tanker og erfaringer er at 
når man tar tak i de viktige tingene og står på 
trygg grunn, så er det ikke de gigantiske opp-
levelsene som løfter deg, men små opplevelser 
eller gleder. 

Her i losjen er det mange slike små opplevelser. 
Og også senere i natt når årets siste brodermål-
tid kommer på bordet florerer det av gode 
opplevelser.

Fordi om disse små gledene eller opplevelser 
ikke får de største overskriftene eller omtalene 
i media så betyr det ikke at de er mindre vik-
tige. Jeg kommer på ordene fra en metafor som 
bror Finn Egil tidligere har formidlet til oss før. 
”Vår indre losje” - jeg sier da ”vårt indre 
mediebilde eller våre indre overskrifter” Der 
setter vi inn det som er viktig og der kommer 
ofte de små gleder inn. 

Piet Hein har enkle sitater om det meste og 
også om glede:

Hvis du gleder deg ved mangt
Gjør du livet rikt og langt.
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Fra grunnlosjene

Seniorveterantegn tildelt Magne Paulsen, 
Losje Fraxinus, 14.12.2017

I høytidsmøte for Ovatgraden i Losje Fraxinus i Asker, fikk 6. gradsbror Magne 
Paulsen utdelt fortjent seniorveterantegn for 50 års medlemskap i Druidene. 

Ved Rolf Aasheim, skriver losje Fraxinus

Vår spreke 87 år gamle bror Magne var strål-
ende opplagt på dagen og mottok tegnet for 
lang og tro tjeneste for Druidene. Utdeling av 
senior veterantegn til Magne Paulsen ble gjen-
nomført av Riks Stor EE Geir Tofsrud og hans 
embedskollegie, RSOE Kay Hageby og RSV 
Tor Arne Rudsengen etter gamle druidiske 
ritualer i EFS.

Magne Paulsen ble tatt opp i Losje Mithras i 
Bergen 7/12-1967. 

Hovedpersonen selv takket for tildelingen og 
sa at mye hadde endret seg siden 1967. Først 
ved opptak i Losje Mithras i Bergen siden ved 
å flytte til østlandet for å komme nærmere sine 
barn som hadde flyttet hit. Det var da naturlig 
å melde overgang til Losje Fraxinus i 2003 som 
på det tidspunktet var under etablering. 

Han fikk tilbud om å være med som stifter av 
Losje Fraxinus noe som han takket pent nei til 
på grunn av arbeidsbelastningen dette ville 
kreve av ham. Magne Paulsen hadde en 
embedsmanns periode som bibliotekar i Losje 
Fraxinus. Han var også fadder til vår nåvær-
ende TjOE Egil Finnerud ved hans opptak i 
Losje Fraxinus. Bror Egil kastet glans over sin 
fadder Magne ved brodermåltidet ved å holde 
tale for jubilanten. Bror Egil takket for all støtte 
og bidrag og gode diskusjoner jubilanten hadde 
gitt ham i alle årene som var gått. 6. grads bror 
Magne Paulsen ble hedret for sitt engasjement 
og bidrag til fellesskapet i Losje Fraxinus.

Barden gratulerer!

Fra venstre EE Losje Fraxinus Rune Nedrelid, 6. Grads Bror og 
50 års Jubilant Magne Paulsen og RSEE Geir Tofsrud i Losje 
Fraxinus Lokaler i Losjehuset i Asker, Røykenveien 142B.
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Mye på grunn av de siste års flotte tradisjoner. 
Forventningene har derfor bygget seg opp over 
tid. Noen gleder seg kanskje spesielt til  
Brodermåltidet med musikkunderholdningen 
og rammen rundt. 

Det er alltid like kjekt å møte losjebrødre igjen, 
enten det er brødre i egen Grunnlosje eller brø-
dre i andre losjer. I en travel hverdag er det å 
delta på et losjemøte som en vitamininnsprøyt-
ning for meg. Hvert eneste losjemøte oppleves 
som en høytidsstund, og noe som jeg virkelig 
gleder meg til, og ser fram til. 

Det heter seg at Druidisme er et livslangt stu-
dium i selvutvikling. Man slutter aldri å lære, 
og man slutter aldri å utvikle seg. Som yngre 
losjebror satt man kanskje og reflekterte og så 
på eldre losjebrødre med høyere grader. 
4-5-6-gradene virket helt fjernt og uoppnåelig 
for en Ovatbror.

Man så på Edel Erk, oppgavene og ritualene 
som Embetskollegie gjennomførte med stor 
dyktighet. Som fersk losjebror var det utenke-
lig at man en dag skulle bli en del av dette. Men 
mine brødre! Alt er mulig og Losjemiljøet gir 
dere alle en god mulighet til å ta noen skritt i 
riktig retning på den Druidiske vandringens 
vei. Ønsker dere å bidra med noe så er det bare 
å ta kontakt EE, TjOE eller noen andre som du 
kjenner godt. 

Losjen har gitt meg ufattelig mange venner, 
gode stunder, lærdom og mye latter. Det er stor 

takhøyde blant brødrene i Losjen og man tren-
ger ikke være redd for å gjøre feil eller dumme 
seg ut. Selv har jeg vel gjort de fleste feil som 
kan gjøres, men har vel kommet forholdsvis 
greit ut av det allikevel. For min del har heldig-
vis gleden av å lykkes alltid vært større enn 
frykten for å feile eller dumme seg ut.

Frykten for å feile, det å ikke være god nok, er 
dessverre noe som begrenser utviklingen og 
forsurer tilværelsen for mange. Vi lever i tek-
nikkens og den digitale tidsalder og er inne i en 
veldig utvikling både materielt og teknisk. 
Også kravene til effektivitet og tilgjengelighet 
har økt. Menns psykisk helse, den mentale og 
åndelige utviklingen har det i mindre grad tatt 
hensyn til og vært fokusert på. 

ROE Bjørn Aaby beskriver følgende i 
”Druidenes historie”:

Noen refleksjoner  
omkring det å være i et Losjemiljø
Det er endelig tid for Julemøte og det er høytidsstemning igjen.  
Vi har gledet oss i lang tid til dette Julemøte i Losje Skjalgsson.

Ideelt Innlegg av Trond Erik Hetlelid, Stor Skriver i Storlosjen Rygir
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«Aldri har vel heller menneskene vært fat-
tigere på sjelevarme og åndelig kraft. I en 
tid med sterk velstandsøkning og lysende 
perspektiver, har vi dessverre ikke klart å 
avskaffe den indre uro. Vi ser ulykkelige og 
uskyldige mennesker lide fordi vi ikke har 
maktet å løse det enkleste av alt – å spre 
godheten – broderkjærligheten!» 

Vi bør nok heller senke kravene og ha mer 
fokus på den indre fred. Nylig avdøde Per 
Fugelli, som var en klok mann, har uttalt føl-
gende:

«Lær deg å sette pris på godt nok, i stedet 
for å klage over mangel på himmel her og 
nå. Livet er fullt av gleder og sorger, seire 
og nederlag, fred og krig, liv og død. Vi må 
oppdra hverandre til å godta at det er slik 
livet er, med flekker og feil, med synd og 
fare, mismot og tvil, MEN også glede, 
styrke og lyst».

Vi lever også i en tid hvor det kanskje også kan 
synes å være for mye fokus på effektivitet, for 
mye fokus på planlegging, for mye orden, for 
mye beskyttelse, for mye sunnhet, for mye 
plikt og for mye fokus på arbeid og penger.

På en losjekveld slipper man alt dette for en 
stund. Man får et kjærkomment pusterom fra 
alt stress, krav og jag. Man opplever broder-
kjærlighet, trygghet, indre ro, enhet, fred og 
samhold. 

En annen klok mann er Dalai Lama. Han ble en 
gang spurt om hva som overrasket han mest 
vedrørende menneskeheten … han svarte føl-
gende: 

«Selve mennesket, fordi de ofrer helsen på 
å tjene penger, og siden bruker de deretter 
masse penger for å gjenvinne den.

Mennesket er også så engstelig for fremti-
den at de ikke klarer å nyte øyeblikket.

Resultatet er at de verken lever i øyeblikket 
eller i fremtiden. De lever som de aldri skal 
dø, og så dør de uten å virkelig ha levd»

Dette er sterke ord, og ord til ettertankene!

Det å slappe av og nyte stunden er svært viktig 
for meg, og det får jeg gjort på Losjemøtet. 
Derfor går jeg på losjemøter så ofte jeg kan, 
både her i Losje Skjalgsson og i andre Losjer. 
For jeg trenger, og har godt av, det flotte mil-
jøet som det dere mine brødre utgjør en del av. 
Det gir en god følelse å sitte i Lunden, senke 
skuldrene, lytte til rolig og behagelig musikk, 
meditere og reflektere mens Embedskollegie 
og medhjelpere gjennomfører ritualene på en 
utmerket måte.

Det å slappe av og nyte stunden, også privat, er 
nok noe mange av oss kunne blitt enda flinkere 
til. Nå gleder jeg meg til resten av denne natten 
med fin musikk, god mat og til broderlig sam-
vær med fantastisk flotte brødre.

Ta godt vare på deg selv og dine, min bror, og 
ha en fin Julefeiring og et riktig Godt Nytt År i 
Enhet, Fred og Samhold!
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Vår målgruppe har vært enslige, ensomme perso-
ner som bor alene i Asker kommune, og som 
trenger litt avveksling. Vi har samarbeidet godt 
med Hjemmetjenesten i kommunen, og der fått 
innspill på aktuelle gjester. I tillegg inviterte vi 
gjester vi selv kjenner, samt gjester fra fjorårets 
arrangement. 

Vi sendte alle en hyggelig invitasjon til gratis 
julelunch, med alkoholfritt drikke, samt at vi hen-
ter alle hjemme og bringer hjem igjen etterpå. Vi 
fikk veldig bra respons, slik at når dagen kom ble 
vi hele 31 gjester i forskjellig aldre rundt jule-
pyntede bord, fra 27 til 97 år. Egne brødre rundt 
bordene var «ordensmenn» og hjelpere, og ordnet 
med alt det praktiske. 

Vår julemeny var: ribbe, medisterkaker, julepølse, 
surkål/rødkål og riskrem med mandel til dessert. 
Til kaffen bød vi på hjemmebakt kake (verdens 
beste) og julegodt.  Maten ble laget og tilberedt av 
losjens egen kokk, bror Egil. 

Vårt program var enkelt, med en hyggelig vel-
komst og litt orientering om vår egen Losje 
Fraxinus. Vi hadde julemusikk og eget sanghefte 
med julesanger, så stemningen ble veldig god. 

En av losjens brødre leste en tankevekkende og 
hyggelig julefortelling. 

En av de inviterte gjestene, Ivar A.Moe (92 år) 
holdt en takketale, og berømmet losjen for et flott 
arrangement med god service - kvalitet og 
omtanke, samt nydelig mat. 

Egne brødre hjalp til på kjøkkenet, og kostnaden 
rundt arrangementet ble dekket av frivillige dona-
sjoner fra egne brødre, slik at det ikke skulle 
belaste losjens økonomi.

Vi hadde satt en tidsramme rundt arrangementet, 
og når det ble tid for hjem-transport så fikk vi 
besøk av losjens egen julenisse, som delte ut en 
Julesekk med gaver til alle gjestene med jule-
hilsen fra Losje Fraxinus. Julegaven ble veldig 
godt mottatt. 

Vi fikk mange takksigelser når gjestene var på 
hjemvei, og mange «bestilte plass neste år», for 
dette var en hyggelig opplevelse.  

Dato for neste års julelunch i 2018 er allerede 
fastsatt.

Godt Nytt År til alle lesere av Barden.

Losje Fraxinus i Asker  
– velgjørenhet i praksis

For andre året på rad inviterte Losje Fraxinus til gratis julelunch i  
adventstiden for enslige ensomme personer.

Ved Per Malme velgjørenhetsutvalget
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I nært samarbeid med entusiastiske elevar og til-
sette ved Risøya Folkehøyskole i Tvedestrand er 
han med på slike hjelpesendingar minst eit par 
gonger i året. Då er Andreas både sjåfør og ei 
ivrig sjel i innsamlingsarbeidet.

Den tidlegare hotelldirektøren driv no sitt eige 
busselskap i Horten med vekt på turbuss-oppdrag. 
Både frå åra på Revsnes Hotell på Byglandsfjord 
med julekveldsarrangement for folk som elles had 
de blitt sitjande åleine, og frå tida med restaurant 
Løa i Vennesla, har han i 25 år vore oppteken av 
å hjelpe dei som treng det mest. Det er også bak-
grunnen for hans sterke engasjement i Druide-
losjen.

På den grøne greina
- Den dagen du ikkje synest at du lenger kan gjere 
noko for andre, då er du i grunnen for gammal til 
å leve, seier Andreas ved eit kafébord i Estlands 
hovudstad. Inntrykka frå overleveringa av hjelpe-
sendingar frå Noreg sit enno i kroppen.

- Det er sterkt, men godt å oppleve. Me som lever 
på den grøne greina, må ikkje miste evna til å 
strekke ut ei hand og hjelpe andre. Løn for strevet 
må vere å sjå at ein kan gjere dagen lettare for 
andre, seier sjåføren Andreas som også er den 
naturlege reiseleiaren for eit knippe av norske 
velgjerarar. 

Losjefolk frå Porsgrunn, Horten og Skien til Estland på førjulstur:

– Ville hjelpe dei fattigaste av dei  
fattige i Tallins slum

- Å hjelpe dei som treng det mest er i tråd med Bibelens ord om at det du gjer mot 
ein av mine minste, gjer du også mot meg, seier Andreas Skjærli etter endå ein gong 

å ha gjennomført hjelpesending til fattige barneheimsborn i Estland før jul. 
Andreas har lang erfaring frå hjelpearbeid i Druide-losjen.  

Til Estland fekk han med seg losjebrødre frå Porsgrunn, Horten og Skien,  
og engasjerte hjelparar frå Birgitta-ordenen. 

Tekst og foto: Sigurd Haugsgjerd

– Ingen kan hjelpe alle, men alle kan gjere ein liten innsats for å rette opp i alt det som er så 
urettferdig her i verda, seier Andreas Skjærli, losjebror som nå bur i Horten.
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Barneheim i Kopli 
Før jul var det barneheimsbarn i det sterkt for-
falne slumområdet Kopli i utkanten av Estlands 
hovudstad Tallinn som fekk gleda av norsk hjarte-
varme.

- Matti, Matti, you are my friend! Gledeshyla 
runga gjennom korridorane på Peeteli barneheim 
utanfor Estlands hovudstad Tallinn då den dag-
lege leiaren der opna dørene for hjelpesendingar 
frå Noreg. Kopli har utvilkla seg til å bli den 
verste slummen i Tallin, men eksisterer ikkje offi-
sielt. Ein delegasjon med losjefolk frå Druide-
losjen i Sandefjord, Tønsberg og Skien, men ikkje 
minst gode hjelparar frå Tvedestrand i Aust-
Agder hadde gjennom Horten Buss AS og inneha-
var Andreas Skjærli organisert transport med 
svær turbuss. Denne var fylt til randa av alt frå 
klær og sko, sengetøy, leiker og utstyr, ja endåtil 
ein god del mat. Alt saman var tiltenkt dei 20-30 
foreldrelause gateborna som etter omsorgssvikt, 
rusmisbruk og fattigdom har fått eit trygt tilhald 
på barneheimen i utkanten av byen. Risøy 

Folkehøyskole har gjennom 15 års innsats vore 
med på å sette Noreg på kartet ved denne barne-
heimen. Solveig Bergsland frå «Norsk Forening 
for gatebarn i Estland» var med på å etablere 
barneheimen for 20 år sidan. Ho og mannen 
brukte sparepengane for å skaffe leilighet til ei 
einsleg mor med 6 born i Tallinns slum, slik at 
borna skulle sleppe å vekse opp i skur utan straum 
og vatn.

Under hjelpesendinga før jul var ein også innom 
denne familien med matkassar frå Noreg.

Dei fleste av borna på barneheimen er altså av 
russisk avstamming. Då Sovjetunionen braut 
saman i 1991, og Estland igjen blei sjølvstendig 
etter 50 år med sovjetisk okkupasjon, let mange 
av innbyggarne sinnet  gå ut over den russiske 
minoriteten i landet. Sjølv om det har gått nesten 
eit kvart århundre sidan den gongen, føler mange 
av dei etniske russarne seg framleis diskriminerte 
og utestengde.Til julesendinga i år hadde elevar 
og tilsette ved folkehøgskulen i Tvedestrand 

Losjemedlemmer frå Sør- og Austlandet leigde Horten Buss og Andreas Skjærli for å kome seg til 
Tallin med klær, sko og mat til jul i lett snøføyke. Frå venstre: Aud Åsen Haugsgjerd, Bygland, Ellen 
Andreassen, Tvedestrand, Knut og Elin Zinke frå Skien, Torhild Bonden Hanedalen, Sandefjord, 
Sivert og Marit Lund, Tønsberg, Hans Pettersen og sjåfør Andreas Skjærli frå Horten, Inger Ekedal 
frå Risøya Folkehøyskole, Anne Grete Myklebustad, Tvedestrand og Marianne Myrvoll, Drammen.
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halde basar og kakeutlodningar, tatt på seg vaske-
jobbar, halde loppemarknad og panta flasker for å 
samle inn pengar til hjelpearbeidet. Resultatet 
vart 185.000 kroner som blei overført til drifta av 
den kristne barneheimen utanfor Tallinn. 
Menigheta som driv barneheimen på frivillig 
basis fekk overta ei gammal kyrkje då 
Sovjetunionen vart oppløyst. I kommunisttida var 
kyrkja nytta som filmstudio, men etter sterk reno-
vering og rehabilitering er dette igjen blitt eit 
verdig og høgtidsstemt kyrkjerom. Det mest 
spennande er likevel at i tillegg til forsamlingslo-
kalet for kyrkjelege aktivitetar er det innreidd 
barnheim i kjellaren der også gutane har sine 
overnattingsplassar. I 2.etasjen held jentene til. 
Felles for dei alle er at dei må forplikjte seg til å 
gå på skule om dagen. Så kan dei vere på barne-
heigen resten av døgnet. Det er ikkje lite med 
tanke på situasjonen som dei er i. Den populære 
Matti, som er dagleg leiar, fortel at ungane som 
blir rekrutterte til barneheimen er plukka opp frå 
gata eller henta frå miserable leiligheter der dei 
lever foreldrelause fordi far og mor har for-
svunne. Det er stoffmisbruk eller alkohol som har 
tatt knekken på dei, og borna går på sjølvstyr.

Dei fattigaste 
-Dette er altså dei fattigaste blant dei fattige, seier 
Matti med ettertanke. Han har drive barnbehei-
men i over 20 år, men seier at hjelpa frå Noreg er 
heilt avgjerande for at ein skal kunne halde på 
med dette. På barneheimen i Kopli er det som i 
samfunnet elles stor skilnad på innstillinga frå det 
eine barnet til det andre. Somme vil tilbake til 
«gatelivet». Dei vil ikkje binde seg til kravet om 
å gå på skule.

- Då får dei berre reise. Dette er ikkje noko feng-
sel, så dei kan gå ut når dei vil, og altså ikkje 
vende tilbake, sier Matti. Han synest likevel det er 

trist når enkelte takkar nei til det gode tilbodet 
som barneheimen gir. 

På veggen i kyrkjerommet heng det oppslagstav-
ler med bilder av ungar og ungdommar som har 
fått vekse opp på denne barneheimen. Dei som 
fullfører løpet får bli der til dei er 18. Det kan nok 
av og til vise seg å vere i yngste laget. Matti fortel 
om to av dei som vart 18, gjekk ut i samfunnet og 
hadde ingen andre enn seg sjølve.

- Dei hadde berre kvarande, seier han og fortel at 
dei gifta seg og stifta familie. I dag har dei 9 barn 
og bur i ei knøttlita leilighet i ei av Tallinns 
mange bustadblokker, men uten andre inntekter 
enn frå strøjobbar. Dei høyrer framleis til blant 
dei aller fattigaste og tok med stor glede imot 
matkasse frå Noreg, endåtil med fleire boksar 
Nougatti.

Pølsemakar på Ålgård
Også blant dei som er innom barneheimen i 
Tallinn kan skjebnen vise seg å bli nokså forskjel-
lig. På same bildet av to blide gutar er det to heilt 
ulike historier. Den eine hadde gjennom sommar-
feriar på Risøya ved Tvedestrand år etter år skaffa 
seg kontaktar i Noreg som gjorde at han kom til 
Jæren då han drog frå barneheimen. Han fekk 
etter kvart jobb på slakteriverksemda Ådne G. 
Espeland på Ålgård og er i dag etablert  med 
familie og busett på Bryne. Det har også fått utvi-
kle seg til at det i dag er tre slaktarar eller pølse-
makarar frå barneheimen i Tallinn på Jædersylte-
fabrikken i Rogaland.

-Det er ungar her på barneheimen som lurer på 
om Ålgård er den største byen i Noreg, for det er 
så mykje snakk om denne plassen, seier Matti 
med eit smil.

Red: Artikkelen er noe forkortet.
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Å leve i nuet samt å jobbe  
mot et mål 

I den ytre verden i dag opplever jeg - og sikkert mange andre - et veldig fokus på 
det å sette seg mål, og så jobbe bevisst og iherdig for å oppnå disse målene.  

Aller helst så fort som mulig. 
Ved ROE Tommy Gjerde losje Plenydd

I næringslivet sitter vi og lager budsjetter som 
sier noe om hvor høyt salg vi skal prøve å 
oppnå, eller hvor mye overskudd vi skal jobbe 
for å klare. Ungdommen i dag lærer også tidlig 
at det å sette seg mål er viktig - ”dersom du skal 
bli noe her i verden”, heter det! De strever for 
å få de rette karakterene, slik at de kan komme 
inn på de skolene som passer best for å få den 
jobben de har satt seg som mål å få. 

Ja, men, alt dette er vel bare bra!? Er det ikke? 
Det er vel viktig å sette seg mål slik at en vet 
hvilken vei en skal gå? Ja, selvfølgelig! Jeg 
synes også at det kan være bra. De fleste får en 
ekstra motivasjon ved å ha noe å strekke seg 
etter, og i tillegg så er det lettere å finne frem i 
en verden full av distraksjoner hvis en vet mer 
konkret hva en søker etter. Men er det egentlig 
bare så enkelt?

I losjen har vi på en måte også mål - i alle fall 
milepæler. Hele gradssystemet vårt er bygget 
opp slik at en bror må vise at han har klart den 
ene graden før han får lov til å jobbe mot den 
neste, og så videre. Vi har det også slik at der-
som du for eksempel har lyst til å bli embets-
mann i grunnlosjen, så må du ha nådd målet 3. 
grad, som et minimum.

Min vinkling i dette innlegget er ikke at det 
nødvendigvis er feil, verken å sette seg mål 
eller å nå de målene en har satt seg. Jeg er like 
opptatt av hva som skjer nå og underveis. Jeg 

vil at vi skal tenke mer på hvordan vi har det i 
nåtiden, i stedet for bare å se en uke, ett år, eller 
10 år frem i tiden.

Tenk hvis det var slik at når jeg var ute på 
jogge tur en fin vårdag, og alt jeg hadde i hodet 
var å bli ferdig med mine 10 eller 15 km. Hva 
om det var slik at vi tok en fjelltur, og det 
eneste vi tenkte på var å komme tilbake til 
bilen igjen. Hva hadde en ikke gått glipp av på 
veien da?

Poenget mitt er at veldig ofte så er det veien 
frem som burde vært selve målet, ikke det som 
venter der fremme et sted!

I stykket om Peer Gynt beskriver Henrik Ibsen 
en til dels ganske så selvopptatt og ufordragelig 
fyr. Hovedpersonen er stort sett bare opptatt av 
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seg selv, og jager hele tiden framover, fram-
over, framover... Han prøver å finne seg selv, et 
sted, der fremme. Men - Henrik Ibsen skriver i 
stykket at ”Å finne seg selv, er seg selv at 
døde”, ikke helt ulikt det vi også lærer om i vår 
Orden... Jeg tror at det er mye nærmere sann-
heten. Hvis en jobber med noe en brenner for, 
og gjennom sitt arbeid og engasjement helt 
glemmer seg selv, det er da en virkelig vil føle 
at man lever. Da vil en finne sitt virkelige jeg, 
og få en tilfredsstillelse som stikker dypt, og 
har varighet.

I en slik prosess, som i livet for øvrig, er det 
viktig å ha fokus på både målet, og på veien til 
målet. Uten sammenligning for øvrig, men; Fra 
litteraturen kjenner vi også historien om den 
høyst ordinære lavadelsmannen Don Quijote, 
som en dag plutselig fikk det for seg at han var 
en omreisende ridder. Han hadde et mål om å 
gifte seg med en jente i nabobyen som han var 
hodestups forelsket i, selv om han aldri hadde 
møtt henne. For å nå målet mente han at han 
måtte; ”Reise ut i verden for å gjøre godt igjen, 
enhver form for urett”. På sin reise slåss han 
både mot vindmøller og han må hanskes med 
svindlere og tyver. Etter hvert blir det tydelig 
for leseren at det er selve veien, reisen fram-
over, som er den viktigste utviklingen for Don 
Quijote, ikke målet om å gifte seg med drømme-
kvinnen. Don Quijote var riktig nok splitter 
pine gal… men vi kan nok alle lære en ting eller 
to om hvordan hans overbevisning og engasje-
ment i nuet gjorde at han kunne overvinne de 
bratteste motbakker.

Hva er vi så opptatt av i vår Orden? Hva skal vi 
lære våre brødre og oss selv? Noen er veldig 
opptatt av å få en raskest mulig progresjon, 
opptatt av å få nye grader så fort som mulig. 
Andre tar seg tid til å stoppe opp og tenke en 
gang ekstra på det vår Ordens lære og ritualer 
har å tilby oss. Sannsynligvis er kombinasjonen 
av de to det de fleste av oss kjenner oss igjen i. 
Vi får mye igjen av å sette oss inn i det vi lærer 
underveis, men er samtidig fascinert og 
ny sgjerrig på hva som venter rundt neste  
sving.

Dersom mitt mål med å være en bror av den 
Forenede Gamle Druidorden kun var å oppnå 
neste grad, hva skulle jeg da gjort nå etter at jeg 
har fått 7. og siste grad? Er jeg nå ferdig utlært, 
eller bare ferdig? Har ikke Losjen noe å tilby 
lenger, nå når det ikke er flere grader å ha som 
mål å nå? Vi vet nok alle forhåpentligvis svaret 
på det. 

Nå i 7. grad bærer jeg navnet Ridderen av 
Skattene. Det er et navn som er valgt blant 
annet fordi jeg mener at vår Ordens lære, i alle 
grader, inneholder så mange skatter at det er vel 
verdt å stoppe opp og fundere en gang i blant 
– helt uavhengig av hvilken grad en har. Og helt 
uavhengig av om en kanskje heller skulle ønske 
at en var ved et eller annet mål, et sted langt der 
framme…
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Fra grunnlosjene

49 nye IGLD brødre 20. januar 
Losje Abaris var vertskap og ønsket vel 89 brødre  

velkommen til Druidenes Hus i Sandefjord.
Ved ROE Rolf A.Eriksen

Det internasjonale IGLD møtet skulle begynne 
klokken tolv. Men ivrige resipiender og gjester 
strømmet på fra titiden. Hyggelige gjensyn 
utspant seg mellom brødre fra 19 norske og 4 
islandske grunnlosjer. Hele 25 brødre hadde 
reist den lange veien fra Island for å delta i et 
internasjonalt IGLD møte og bli et personlig 
medlem av IGLD. Mye av ritualet ble uttalt på 
norsk. Når Bardens utsendte etter møtet søkte 
etter synspunkter på dette var de islandske brø-
dre stort sett enige om at ritualet var forståelig, 
og i alle fall akseptabelt. Så var det jo også 
svært mange av islendingene i Sandefjord 
denne dagen som behersket norsk. Det må jo 
også understekes at språkvalget tok hensyn til 
at de norske resipiendene også stilte i et antall 
av 24. Til sammen 49 resipiender! Ordens-
ledelsen, brødre i oppdrag og gjester var 36 
deltakere til sammen. Vi ble totalt 77 til bords.

Som gjest og Bardens utsendte må jeg få takke 
for dagens misforståelse. Islandske brødre var i 
smoking, og de norske var i dress. Vi ser jo like 
ut vi nordboere. Men forskjell i uniform var en 
stor fordel når journalisten henvendte seg til 
brødre i møtet. Helt utrolig allikevel hvor 
mange islandske brødre som behersker norsk 
eller et annet skandinavisk språk.

Rommet for druidiske møter i Sandefjord er 
stort i denne sammenheng og kan ta imot 
mange deltakere. Men resipiendene ble tatt 
imot og gitt sin grad i puljer. Det ga nok en mer 
personlig opplevelse for hver og en av både 
resipiendene og gjestene. Godt og verdig 
gjennom ført av Ordensledelsen og gode med-

hjelpere. Musikkleder var bror Per Stensgård. 
Han erstattet det tradisjonelle ideelle innlegget 
med «Serenade to spring» av Rolf Løvland på 
orgel. En musikalsk opplevelse.

Brødrene fra Island fikk med seg mer under 
oppholdet i Norge. En guidet tur innom 
Vikingmuseet på Bygdøy for interessant lær-
dom i et felt som nok interesserer islendinger 
flest var først på programmet. Så reiste de til et 
losjemøte på Kongsberg hvor losje Sølvstjernen 
og losje Fjølnir høytidelig festet kontrakt som 
vennskapslosjer. Dette ble en festaften også for 
losjen i Kongsberg med til sammen 64 brødre 
samlet i sin store losjesal.

Det siste punkt på programmet for de islandske 
brødre på norgesbesøk skulle være en hyggelig 
aften med foredrag og god mat i losjehuset i 
Sandefjord. Men den posten ble skiftet ut med 
losjemøte i losje Idris i Larvik. Denne losjen 
har møter torsdager. Men dette møtet ble flyttet 
til lørdag for å gi de islandske gjestene enda et 
norsk losjemøte før hjemreisen.

Rolf A. Eriksen
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Ideelt

Kriton er navnet på et av de to mest kjente skrifter av Platon. 
Det er oppkalt etter hovedpersonen i skriftet, som var elev og nær venn av Sokrates.  
Kriton blir gjerne regnet som personifiseringen av ideer og mål hos druidene. 

Balder var en nordisk gud som i følge Snorres  Edda, var lys og fager, vis og veltalende,     
mild og hjelpsom. Han bar tilnavnet den gode. Hans bosted var Breidablikk og han ble holdt 
for å være sønn av Odin og Frigg. Hans ektemake var Nanna. 
Den viktigste tradisjon om Balder er en lengre myte i Snorres Edda med bruddstykker          
i Edda og skaldedikt. 

Ekelundene ble erklært for hellige steder. Under eketreets kroner, bygdes det et alter. 
Troen på ekens hellighet har vært større og vart lenger druidene. Eken var for dem Gudenes 
bolig. Det finnes mange arter og halvparten av dem eviggrønne, alle med den karakteristiske 
nøtta som sitter i en skål. 
Sommereik er symbol står for styrke, livsvilje og kraft. Den kraft som gir standhaftighet og 
overvinner alle hindringer, hvis vi bare har vilje til å bruke den.  
 

Losje nr. 31 Eken 
Stiftet 29. februar 1992 

Losje nr. 29 KRITON 
Stiftet 17. april 1991 

Losje nr. 30 Balder 
Stiftet 10. desember 1991 

Kanselliet informerer: Serien Våre Losjemerker
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Losje:  Navn: Opptatt: Alder:

CELYN Magne Langseth 16. nov. 17 41
CELYN Henning Bokneberg 16. nov. 17 64
ELYSIUM Jon André Janson 22. nov. 17 53
FJÖLNIR Jóhannes Steinar Kristjánsson 22. nov. 17 33
NORDSTJERNEN Frank Leo Eekhout 22. nov. 17 28
CYGNUS Kurt Foreman 28. nov. 17 51
ABARIS Flemming Løberg Fladeby 28. nov. 17 33
ABARIS Werner Danielsen 28. nov. 17 63
ABARIS Espen Solberg 28. nov. 17 49
NIDAROS Johan Løvseth 30. nov. 17 40
SANDEN Kurt Jørgensen 14. des. 17 53
PLENYDD Bjørn Thunem 04. jan. 18 44
CELYN Per Torjussen 04. jan. 18 57
ORION Frode Rønning Nøstdahl 09. jan. 18 54
SKJALGSSON Knut Rune Ravndal 18. jan. 18 56
FRATERNITAS Erik Gustavsen 18. jan. 18 50
SANDEN Said Hadjerrouit 18. jan. 18 64
SKJALGSSON Kai Andre Johansen 18. jan. 18 49
FRATERNITAS Sindre Alme 18. jan. 18 34
AVALON Vassili Nicolayvitz Sergeev 23. jan. 18 68
SAGALUND Henning Sværd 23. jan. 18 55
SAGALUND Truls Brenden 23. jan. 18 53
FJÖLNIR Brynjar Sigtryggsson 24. jan. 18 60
FJÖLNIR Ingi Rafn Bragason 24. jan. 18 53
CETUS Peder Bach 24. jan. 18 37
JADAR Endre Refsnes 25. jan. 18 45
CUSTOS Ove-Johan Kvitblik 24. jan. 18 60
CUSTOS Steffen Thorvaldsen 24. jan. 18 32
CUSTOS Stian Alexander Ellingsen 24. jan. 18 32
CUSTOS Tron Roar Karlsen 24. jan. 18 60
BARDSTJERNEN Trond Haug 15. jan. 18 55
BARDSTJERNEN Morten Christoffer Trolsrud 15. jan. 18 56
TRYGGVASON Elling Herredsvela 24. jan. 18 53
MALVA John-Fredrik Bråthen 22. jan. 18 46
MALVA Jørn Knudsen 22. jan. 18 51
MALVA Andreas Bjørneboe 22. jan. 18 47
FRAXINUS Lasse Andre`Dal 05. des. 17 39
FRAXINUS Per Olav Hansen 05. des. 17 55
FRAXINUS Tom Lien 05. des. 17 57

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



30    Barden nr. 1 – 2018

Ideelt Vi gratulerer
50 år
14.03	 ANDREAS	JOHANNESSEN	 007	 ALLBOTA
01.03	 DAG	BRANDT	 017	 AVALON
12.03	 ERIK	GUSTAVSEN	 028	 FRATERNITAS
31.03	 THOMAS	RØNBJERG	CHRISTOFFERSEN	 036	 HRINGAR
17.03	 HANS	TERJE	F.	ISAKSEN	 048	 CETUS
08.04	 HANS	PETTER	FASTENG	 001	 NORDSTJERNEN
23.04	 ESPEN	RAST	 025	 RAM
19.04	 PER	FRANK	CLAUSSEN	 025	 RAM
19.04	 THOMAS	ARNTZEN	 048	 CETUS
11.04	 SVENN	OLAV	KJÆR	FOLDVIK	 056	 TAIGA

60 år
27.03	 MORTEN	EFTEDAL	 010	 IDRIS
24.03	 ERIK	ELVESTAD	 012	 PASTOS
29.03	 LEIV	ÅGE	LINDSTRØM	 018	 ABARIS
09.03	 KÅRE	GUNNAR	STENERSLØKKEN	 033	 NIDAROS
25.03	 MARTON	ROSLAND	 037	 JADAR
30.04	 HENRIK	ÅGE	HOLGERSEN	 011	 SAGALUND
23.04	 MORTEN	SOLHEIM	 012	 PASTOS
20.04	 TERJE	BRÅTHEN	 014	 MYRICA
29.04	 JON	MAGNUS	FOLLESØ	 021	 PLENYDD
04.04	 ØYVIND	SJØWALL	 024	 CROMLECH
19.04	 TERJE	EGREM	 026	 HEDERA
21.04	 GUNNAR	SVENNUNGSEN	 028	 FRATERNITAS
20.04	 ODD	KRANE	 039	 SANDEN
27.04	 ASHLEY	HOWARD	GIRARD	 051	 TERRAPAX
29.04	 BJØRN	ERIK	NEBELL	 052	 SØLVSTJERNEN
14.04	 TOR	MØLNVIK	 059	 CUSTOS

70 år
22.03	 TERJE	HJERTUM	 001	 NORDSTJERNEN
12.03	 PER	GUNNAR	ANDREASSEN	 006	 OVATSTJERNEN
12.03	 KJELL	ØDEGÅRDEN	 012	 PASTOS
14.03	 DAG	SPIDSBERG	 013	 ELYSIUM
31.03	 ARNE	DORAND	NYLAND	 015	 PYTHAGORAS
13.03	 JARLE	FJELLANDSBØ	 019	 MALUS
23.03	 SVEIN	THORSTEIN	WAAL	 023	 CYGNUS
14.03	 PER	SVERRE	SKALLEBERG	 026	 HEDERA
30.03	 LEIF	TERJE	LARSEN	 037	 JADAR
09.03	 OLE	JAN	HARDELAND	 039	 SANDEN
29.03	 PER	EINAR	ANDERSEN	 054	 MALVA
11.04	 EGIL	ANDERSEN	 003	 DRUIDSTJERNEN
12.04	 ROGER	ALEKSANDER	JACOBSEN	 025	 RAM
23.04	 KÅRE	HEIBØ	 026	 HEDERA
26.04	 TOR	NYGÅRD	 028	 FRATERNITAS
28.04	 HANS	OTTO	DALAND	 039	 SANDEN
27.04	 EVERT	MORGAN	STIGH	 042	 YGGDRASIL
30.04	 TERJE	ASKERUD	 055	 MISTELTEIN

75 år
24.03	 JOHN	ERIK	LARSEN	 004	 MERLINS-STJERNE
27.03	 JENS	WILHELM	MYHRSTAD	 009	 SELAGO
13.03	 RIDDER	PER	HELGE	ASLA	 012	 PASTOS
02.04	 BART	KNIPMEIJER	 010	 IDRIS
03.04	 HAAVARD	LUNDE	 013	 ELYSIUM
03.04	 LEIF	SLETTEN	 023	 CYGNUS
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Vi gratulerer

Dødsfall
Losje Kriton
VI grads bror Jens Østby
Født 08.08.1922
Opptatt i Druidordenen 19.01.1959
Død 06.12.2017
Losje Pythagoras
VI grads bror Kjell Andersen
Født 31.10.1944
Opptatt i Druidordenen 22.10.1997
Død 15.12.2017
Losje Silva
II grads bror Arne Oddvar Bakken
Født 11.09.1957
Opptatt i Druidordenen 05.09.2013
Død 15.12.2017
Losje Silva
IV grads bror Harald Wilhelm Ljunggren
Født 01.08.1943
Opptatt i Druidordenen 21.02.1991
Død 12.12.2017
Losje Ovatstjernen
V grads bror Reidar J. Johansen
Født 07.06.1940
Opptatt i Druidordenen 27.01.1992
Død 20.12.2017
Losje Idris
VII grads bror Herberth Johannessen
Født 29.03.1928
Opptatt i Druidordenen 10.04.1969
Død 05.01.2018

Losje Albota
III grads bror Alf Henry Andersen
Født 0.0.1.1938
Opptatt i Druidordenen 15.04.1970
Død 11.01.2018
Losje Selago
III grads bror Svein Erik Svendsen
Født 09.06.1956
Opptatt i Druidordenen 30.10.1985
Død 31.12.2017
Losje Fraternitas
VI grads bror Helge Vestrum
Født 27.04.1940
Opptatt i Druidordenen 14.04 1982
Død 26.01.2018
Losje Orion
V grads bror Alexander Chr. Landmark 
Edvardsen
Født 11.10.1979
Opptatt i Druidordenen 11.12.2007
Død 28.01.2018
Losje Orion
VI grads bror Johannes Eik Andersen
Født 20.10.1933
Opptatt i Druidordenen 26.10.1966
Død 29.01.2018

29.04	 IVAR	OLSEN	 029	 KRITON
09.04	 JOHNNY	FREITAG	 055	 MISTELTEIN

80 år
27.03	 TORE	SØRUM	 001	 NORDSTJERNEN
08.03	 EIVIND	THORESEN	 002	 SYVSTJERNEN
28.03	 HANS	JUUL	SOLBERG	 007	 ALLBOTA
20.03	 HANS	KRISTIAN	ERIKSEN	 022	 CELYN
16.03	 ERLING	OLAF	GRAVDAHL	 031	 EKEN
19.04	 KJELL	FREDRIKSEN	 007	 ALLBOTA
16.04	 RIDDER	ØIVIND	HITLAND	 008	 MITHRAS
07.04	 GUNNAR	ROGER	HANSEN	 028	 FRATERNITAS
14.04	 DAG	HARRY	T.	SANDBAKKEN	 044	 NEMETON

90 år
20.03	 TOR	OLAV	TORGERSEN	 010	 IDRIS
11.03	 HANS	MARTIN	HANSEN	 020	 DRUIDBORGEN

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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