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Fra redaktørens skrivebord

Frist for innlevering av stoff 2018 
Nr 1 – 1. februar  •  Nr 2 – 1. mai  •  Nr 3 – 1. august  •  Nr 4 – 1. oktober  •  Nr 5 – 1. desember

INNHOLD

En gang jeg var i Paris så jeg et par eldre loslitte 
karer rusle mot en inngangsportal i en gate. 
Portalen var bevoktet av to stramme uniformerte 
karer. Da de gamle nærmet seg strammet vak
tene seg opp og hilste til lua. Det viste seg at 
dette var et «hjem» for Fremmedlegionærer. Et 
av flere i Paris. 

Jeg ble nysgjerrig på dette, og fikk vite at alle 
som hadde gjort tjeneste i legionen hadde krav 
på mat og hus så lenge de levde. At de i tillegg 
tydeligvis ble æret og respektert var for alle 
franskmenn en selvfølge. Jeg hadde øynene med 
meg og la merke til at disse «gamle» guttene 
øyeblikkelig ble servert dersom de satte seg ved 
et kafebord. De ble prioritert og jeg så aldri at de 
betalte for kaffen og calvadosen. Jeg oppfattet 
det slik at de hadde et lite merke på jakkeslaget 
som tilkjennega hvem de var. 

Ved triumfbuen var det et monument for franske 
soldater som hadde mistet livet i flere kriger 
Frankrike har deltatt i. Jeg registrerte at det var 
vanlig at foreldre tok med seg småbarna dit – og 
at ungene tok av seg luene før de bukket mot 
monumentet.

Det gjør noe med folk når de blir vist aktelse. 
Det gjør også noe med de unge når de blir lært 
opp til å vise respekt. Min svigerfar og jeg tok 
for noen få år siden trikken i Oslo. Da vi kom på 
var det ingen ledige plasser. Svigerfar satte 
øynene i et par ungdommer som snudde seg uro
lig, men ble sittende. «Det er greit» sa svigerfar. 
«Bli sittende mens du kan – du må tidsnok stå 
når du blir gammel». Da reiste de seg. Det kan 
lønne seg å si ifra, men det burde kanskje være 
unødvendig. De andre godt voksne på trikken 
smilte bredt.

Denne utgaven av Barden inneholder hoved
sakelig innlegg om jubilanter og losjejubileer. 
Hele 3 fortjenestetegn i gull er delt ut, 3 senior
veteraner er hedret (50 år) og seks 40 års jubi
lanter har fått sine medaljer. Dessuten har losje 
Idris feiret sitt 50 års jubileum, losje Nidaros 
sine 25 år og Concordiagilde Tønsberg også 25 
år. La oss ære alle eldre losjebrødrene for hva de 
har gjort for fellesskapet – og stramme oss opp 
og hilse til lua når de blir så gamle at selvrespekt 
er viktigere enn det meste. Vi har også en nål å 
feste på jakkeslaget!

Side 1 Oslofjorden i Mai (Jørgen Upsaker)
Side 2 Redaktørens skrivebord
Side 3 Riks Stor Edel Erk
Side 4  Fortjenestetegn i gull til RSSKM Petter 

Solberg
Side 5  Fortjenestetegn i gull til ROE Rein S. 

Fagernes - Nidaros
Side 6 Losje Idris 50 år
Side 8 Våre losjemerker
Side 9  40 års tegn til O.E. Kåre M. Foss og  

O.E.Steinar Dahl - Kriton
Side 10  40 års tegn til OE Kjell Johansen - Sagalund

Side 11  Fortjenestetegn i gull til ROE Stein Rune 
Klemmetsby - Sagalund

Side 12  Generalforsamling i Den norske Druidorden 
FGDO`s Bidragskasse

Side 13  Senior veterantegn til OE Per Arnesen - 
Sagalund

Side 14  Senior veterantegn til Svein Tore Jensen - 
losje Selago

Side 15 Syvende far i huset.
Side 16  Fortjenestetegn i gull til ROE Per Kristian 

Hagen - losje Skjalgsson

Side 17  40 års tegn tilOE Per Engelsen - 
Ovatstjernen

Side 18  Ideelt «Verden går videre» 
v/ROE Refidar Syversen - Nemeton

Side 19 Losje Nidaros 25 år
Side 20 Concordiagilde Tønsberg 25 år
Side 22  40 års tegn til OE Fredrik Kveil og  

John Iversen - Druidstjernen
Side 23 Nyopptatte brødre
Side 29 Vi gratulerer
Side 31 Dødsfall

Æres den som æres bør!
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En lang vinter slipper taket, og vårens kraft kom
mer til syne nok en gang. Vi er glade for denne 
endringen, og ser fram mot varmere vær og lyse 
lange kvelder. Losjene har avsluttet losjeåret og 
det blir ingen møter før til høsten. Det betyr imid
lertid ikke at vi skal glemme losjen og det vi har 
fått med oss fra møtene og samværet med brø
drene. Det er i omgang med våre medmennesker at 
vi skal vise hva vi har lært. Vi har mulighetene 
hver dag. Det å vise at vi ser våre medmennesker, 
og er tilstede for dem, er en viktig del av vårt 
bidrag til å få et bedre samfunn. Det er mange i 
dagens samfunn som er mer opptatt av sosiale 
medier og digitale duppeditter, enn å snakke eller 
gjøre noe samme med de som er nærmest. Piet 
Hein sier: «Vil du forbedre verden, og det med hell 
– så begynn med dens sentrum, begynn med deg 
selv». Enklere kan det ikke sies, men det krever en 
stor innsats fra hver enkelt av oss for å få det til.  
Øvelse gjør mester sies det – benytt derfor tiden 
fram mot høsten til bevisst å bruke det du har lært. 

Det har som vanlig vært en hektisk periode for alle 
denne våren. Det er mange møter med forskjellig 
innhold, og det krever mye av både grunnlosjenes og 
storlosjenes embetsmenn. Mitt inntrykk er at dette 
løses veldig bra, og jeg vil gi honnør til alle som 
bidrar til økt trivsel og deltakelse i losjearbeidet. 

Ordensledelsen har vært rundt på forskjellige opp
drag og vi har derved fått muligheten til å bli litt 
bedre kjent med flere av brødrene. Vi har også 
avviklet et Ordensråd som er et møte hvor Stor 
Edel Erkene og Ordensledelsen deltar. Dette er 
møter hvor vi diskuterer aktuelle temaer og opp
gaver vi ønsker å sette fokus på i tiden framover. 

Riksmøtet i 2019 har vi allerede begynt å forbe
rede. Alle forslag som skal tas opp til behandling 
på Riksmøte skal være kjent i god tid før møtet for 
at alle kan få tid til å diskutere eventuelle syns

punkter. Det er derfor viktig at alle som har forslag 
til endringer i lovverket tar dette opp i egen losje 
så snart som mulig. 
Siden det går fire år mellom hvert Riksmøte, så tas 
også regnskapet for hele perioden opp til behand
ling. Vi avslutter imidlertid et regnskap for hvert 
år. Om 2017 tallene kan sies at vi har en sunn og 
god økonomi i Ordenen. Det gir oss muligheter til 
å gjennomføre nødvendige omstillinger i tiden 
som kommer.
Nå står sommer og ferietid foran oss. Jeg håper 
alle får muligheten til å nyte denne tiden og finne 
gleden og overskudd i samvær med sine nærmeste. 
Tenk også på de som sliter med helse og andre 
forhold og derfor ikke står fritt til å gjøre sine egne 
valg for sommeren. Kan kanskje du bidra til å 
gjøre det bedre for en bror?
Jeg ønsker alle brødre med familier en riktig god 
og fredfull sommer i EFS.
Geir Tofsrud
RSEE

Kjære brødre
«Druidordenen skal gi hver bror kunnskap, verdier og holdninger slik at de ved 

det gode eksempelets makt kan bidra til et bedre samfunn.» Denne visjonen gir et 
samlet uttrykk for vårt formål. Hver enkelt av oss må ta den utfordring som  

ligger i denne visjonen ved å bruke det vi lærer i våre møter.
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Riks Stor Edel Erk  
Geir Tofsrud
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Fra grunnlosjene

Under et særdeles fint og høytidelig møte med 
hele riksstorlosjens embedsmenn tilstede fikk 
alle brødrene – til sammen 108 – anledning til 
å gratulere bror Petter Solberg.

Han ble opptatt i Den Norske Druidorden, 
Albota, kun 29 år gammel i 1979. I 1990 var 
han en av stifterne av losje Fraternitas. Han har 
for sin innsats tidligere blitt æret med 
Erkjentlighetstegnet.

Petter har vært revisor og er kjent for å ha orden 
i sakene. Hans innsats som leder av renoverin
gen av Druidordenens hus i Sandefjord var 
uvurderlig.

I 2011 ble Petter valgt til RSSKM og samtidig 
fikk han 7.grad – «Ridderen av Taushet».

Bror Petter er så ofte som mulig på våre møter 
i grunnlosjen. Det blir derfor ganske mange 
losjemøter på han – noe som både han og vi 
andre i Fraternitas tries særdeles godt med.

RSSKM Petter Solberg er den 5. i reekken av 
Fraternitasbrødre som får denne utmerkelsen.

Losje Fraternitas er stolt over å ha et slikt enga
sjert medlem i Riksstorlosjen – nå i sin 2. peri
ode som RSSKM.

Bilde av Rikslosjens embetsmenn er fra v.: RSCM Asbjørn Sand, RSSKR Fred Ragnar Grøtnæs, RSME 
Geir Kåre Jordheim, RSEE Geir E. Tolvsrud, RSSKM Petter Solberg, ROE Kay Hagby, RSBIBL Svein 
Kristiansen, RSV Tor Arne Rudsengen

Ordenens fortjenestetegn i gull tildelt 
RSSKM Petter Solberg

I fellesmøtet med losjene Eken, Hedera og Fraternitas 1. februar 2018 ble  
RSSKM Petter Solberg hedret med Ordenens fortjenestetegn i gull.

Ved bror Tormod Løvbugten  losje Fraternitas
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Fra grunnlosjene

Innherredsbygdene brukte taktikken; «Ikke til 
stede». Dermed gikk Steinkjer glipp av en ny 
druidisk grunnlosje. I Trondheim nådde imid
lertid druidene sitt mål. Dagen er 20. mars 
1993, og den 33. druidelosjen i Norge stiftes på 
Kystad i Trondheim. Mange var involvert i, 
men framfor noen var br. Rein Simon Fagernes 
en foregangsmann i dette druidiske felttoget 
over Dovrefjell. Når de første søkerne møtte på 
Prinsen hotell i Trondheim for informasjon, var 
det da også br. Rein Simon som ønsket dem 
velkommen, eller som FGDO skrev i invitasjo
nen; «Disponent Rein S. Fagernes som tidligere 
har vært en del av Ordenen har nå flyttet fra 
Drammen til Trondheim. Han vil delta i arbei
det med å starte en druidelosje i Trondheim.»

I markeringen av 25 årsjubileet som skjedde 17. 
mars 2018 holdt også Losje Nidaros Høytids

losje. Knapt 60 druider var til stede da br. Rein 
Simon høytidelig ble hedret av RSEE Geir Egil 
Tofsrud og RSV Tor Arne Rudsengen med 
Ordenens Fortjenestetegn i gull. SEE Rolf 
Hermansen i SL Dovre var dem behjelpelig 
med å dekorere br. Rein Simon for hans pioner
innsats her i nord. I begrunnelsen for tildel
ingen kan vi lese slik: «Ordensledelsen har 
besluttet å tildele br. Rein Simon Fagernes 
Ordenens Fortjenestetegn i gull, som takk og 
påskjønnelse for det store arbeid og engasje
ment han har vist i Ordenens tjeneste. 
Tildelingen skjer i Høytidsmøtet».

Etter seremonien takket br. Rein Simon for den 
ærefulle tildelingen, og da han senere holdt 
Ideelt Innlegg fortalte han fra sitt druidiske liv.

Foregangsmannen Rein Simon Fagernes 
hedres med ordenens fortjenestetegn i gull

Forenede Gamle Druideorden startet i 1992 et felttog i det Nordenfjeldske.  
Felttog i Trøndelag har mange forsøkt tidligere med vekslende hell.  

Druidene hadde denne gangen to mål. Byene Steinkjer og Trondheim. 
Tekst: Karl Åge Wikstrøm, foto: Gudbrand Molden

På bildet ser vi f.v. RSV Tor 
Arne Rudsengen, 7. gr. bror 
Rein Simon Fagernes, 
RSEE Geir Egil Tofsrud.
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Fra grunnlosjene

Brødre fra Riksstorlosje, Storlosje, moderlosje, 
datterlosjer, vennskapslosjer og selfølgelig 
egne brødre var innvitert til Losjehuset i 
Ellingersgt i Larvik kl. 15.30.

Det hele startet nede i salongene med kaffe og 
noe å bite i og selvfølgelig en masse hyggelig 
prat oss brødre i mellom. Bestandig hyggelig å 
treffe brødre du ikke ser så ofte. Vår EE hadde 
lagt opp til gratulasjonstaler og eventuelle 
gaveoverrekkelser nede i salongene for å spare 
tid oppe i Lunden, da vi jo skulle videre til 

Grand Hotell for festmiddag umiddelbart etter 
jubileumsmøtet. 

EE mottok gratulasjoner, blomster og div.andre 
gaver fra samtlige fremmøtte losjer, som var 
St.losje RA, Albota, Myrica, Hedera, Rasalas, 
Malva, Sagalund og Taiga. kl.17.00 ble 78 
brødr e kalt opp til jubileumsmøtet. EE ledet oss 
gjennom et meget stilfullt og verdig møte, der 
bror skriver først leste noe av referatet fra 
stiftelse møtet i 1968. Riks.st.losjens represen
tanter gratulerte så Idris med de 50 år og over

Fra festmiddagen på Grand Hotell.

Minnerik Jubilumsfest i Larvik 
Losje Idris 50 år 

Endelig opprant dagen alle vi brødre i Losje Idris hadde sett frem  
til med forventning og spenning, lørdag 10 Mars 2018.  

Vi skulle endelig få feire at losjen vår var 50 år.
Ved Sten Vidar Hansen, losje Idris
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Fra grunnlosjene

rakte så 7 røde roser til EE. Møtet avsluttet 
kl.18.15 og brødrene ble ledet ut av losjen i 
prosesjon. Så var det å komme seg til Grand 
Hotell og festmiddag. Brødrene ble hentet av 
maxi taxier som kjørte i skytteltrafikk mellom 
losjehuset i Ellingersgt. og Grand Hotell. Der 
ble vi møtt mede et glass prosecco. Våre led
sagere som hadde vært på hotellet siden 
kl.17.00 hadde blitt underholdt av to opera
sangerinner. Våre damer var meget imponert. 
Deretter ble det «minglet» litt, før vi ble kalt til 
bords kl. 19.00. Der vi av kjøkkensjefen ble 
fortalt hva vi skulle spise  først en spekeskinke 
fra Per`s kjøkken (litt reklame tar vi sjansen på 
en sådan dag), så helstekt ytrefilet fra ei ku som 
hadde gått i bakker hele sitt liv. Om det var opp 
eller nedoverbakke huskes ikke  kanskje hadde 

skribenten allerede fått for mye god vin. Til 
dessert en «verdensberømt» karamellpudding 
 den var virkelig god. Innimellom rettene ble 
vi også underholdt av en meget morsom buk
taler som gjorde stor suksess. Noen korte gra
tulasjonstaler under middagen  bla annet fra 
vår dameklubb ble det også tid til. Takk for 
maten talen ble fremført på en glimrende måte 
av bror Nils Steinar fra vår moderlosje Albota i 
Sandefjord. Ute i salongene fortsatte en meget 
vellykket jubileumsfest som varte ut i de sene 
timer. Jeg tar sjansen  på vegne av alle brø
drene i Losje Idris  og si at vi alle kan være 
stolte av gjennomføringen av denne for oss 
meget minnerike dag.

Stolt E.E. Rune M. Jacobsen mottok mange blomsterbuketter denne dagen, 
her fra SEE Gunnar Lie.
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CORONA kommer fra latin og betyr krans eller krone. I oldtiden ga man en Corona som utmerkelse.  
MITHRAS er Solguden og  CORONA er Solgudens krone. Symbolsk er den losjen avhengig av Moderlosjen. 
Corona er gaven – kransen som er gitt som utmerkelse til moderlosjen som takk for all støtte og hjelp fra  
datterlosjen.  

 

Losjen har sitt navn fra Nidaros, Kaupangen, senere byen ved Nidelvens utløp. Mange forbinder Nidarosdomen 
med rosevinduet. En rose skal være det vi forbinder denne losje med, gjennom utformingen av losjens merke: 
En gul rose omkranset av syv gule syvstjerner på rød bunn. Rosen er symbolet på det fullkomne gjennom sin 
skjønnhet. Det er den fullkommenhet vi alle skal streve etter. Losje Nidaros har målet synliggjort i sitt merke. 

Mizar er den nest ytterste av stjernene i Karlsvogna, som igjen er en del av stjernebildet Store Bjørn.  
Merket skal  minne om at bjørnen er et symbol for oppstandelse og nytt liv, ved at den kommer ut av sitt hi. 
 
Den er også et symbol for velvilje, visdom og styrke.  

Losje nr. 34  Mizar 
Stiftet 13. november 1993 

Losje nr. 32 Corona 
Stiftet 28. mars 1992 

Losje nr. 33  Nidaros 
Stiftet 20. mars 1993 
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Alle grunnlosjene i storlosje Borgar var repre
sentert når Kåre og Steinar fikk tildelt sine 
respektive 40 årstegn. Begge har vært aktive 
medlemmer i sine losjer – og har også bidratt i 
stor grad ved etableringer av nye losjer i 
Østfold. Begge guttene fikk velfortjent ros og 
klapp på skuldrene for sin raushet, omtanke og 
vilje til å «ta i et tak». 

Det passet godt at Ringbror Trygve Ekhaugen 
holdt et innlegg på møtet om vennskap – og at 
musikkstykket i den anledning var «Eg ser» av 
Bjørn Eidsvåg. Både Kåre og Steinar er gode 
støttespillere både i og utenfor losjen – og de 
følger godt med når noen har behov for opp
merksomhet og oppfølging.

Tildeling av 40 års tegn til old erkene  
Kåre M. Foss og Steinar Dahl i  

losje Kriton 28.2.2018

Foran fra venstre Steinar Dahl, Kåre M. Foss. Bak f.v. S.E.E. Ulf E. 
Veidahl, E.E. Atle Sørbo
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Fra grunnlosjene

Old erk Kjell Johansen ble tildelt druideorde
nens 40 års tegn under høytidsmøtet 28.11.2017 
i losjehuset Gimle. SEE Jørn Johnsen i SL 
Haugar foretok den høytidelige tildelingen 
sammen med 4 av sine embetsmenn. Ekstra 
spesielt var det at EE som for 40 år tilbake lot 

bror Kjell se alterlyset for første gang, old erk 
Per Arnesen, også var tilstede. Bror Kjell la 
ikke skjul på at nettopp bror Per har hatt en 
vesentlig del av æren for at hans losjeliv har 
vært så givende og godt.

Losje Sagalund

40 års tegn til old erk Kjell Johansen
Ved biblotekar Jan Gusland losje Sagalund

Fra venstre: OE Per Arnesen, OE og 40 års veteran Kjell Johansen og EE i Sagalund, 
Morten A. Berg.
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Fra grunnlosjene

Losje Sagalund

Fortjenestetegn i gull til Riks Old Erk Stein 
Rune Klemmetsby

Ved bibliotekar Jan Gusland losje Sagalund

Bror Stein Rune Klemmetsby ble tildelt druide
ordenens fortjenestetegn i gull ved et høytids
møte i losje Sagalund 20.03.2018. Det høytide
lige ritualet ble gjennomført av ordensledelsen 
ved RSME GeirKåre Jordheim og hans stor
embetsmenn. Begrunnelsen for tildelingen ble 
grundig demonstrert av de mange eldre brø
drene som berømmet bror Stein Rune for hans 
store engasjement og utrettelige arbeid for 
ordenen. Et engasjement som stadig er like 
stort, både i egen grunnlosje med rekruttering 
og oppfølging og kontakt med de aller eldste av 

våre brødre samt veileder og støtte til de yngste 
brødrene. Stein Rune er også et aktivt medlem 
av sentrale utvalg for ritualer og lover. Han har 
hatt embedsverv i 20 av de totalt 36 årene som 
druidebror, hvorav 12 år i Storlosjen. Høytids
møtet hadde samlet totalt 69 brødre, deriblant 
storembetsmenn fra storlosjene Ra, Skiringssal 
og Haugar, Hedersdruider og Riks old erker, 
besøkende brødre fra losjer i Horten og 
Tønsberg, samt 11 brødre fra vennskaps losjen 
Idris i Larvik.
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Fra grunnlosjene

Generalforsamling i Den Norske Druidorden
Av FGDO`s Bidragskasse 7.4.2018

Styrets årsberetning ga en meget solid og tillitvekkende orientering om 
Bidragskassens arbeid og økonomiske situasjon. 

Bidragskassen ble etablert i 1995. Det er brø
drene i Den Norske Druidorden som gjennom 
et årlig fastsatt beløp av innmeldingsavgiften 
og den årlige kontigenten (for tiden kr. 450,) 
medvirker til at det kan utbetales en engangs
sum til våre nærmeste etterlatte. For neste 
periode er det besluttet at engangssummen 
økes fra kr. 25 000, til kr. 27 500,. I tillegg 
kan det doneres penger til «gode formål». 

Årsoverskuddet for 2017 ble kr. 581 367. 
Styrets forslag om å donere kr. 200 000, til 
Radiumhospitalets legater for forskning på 

prostatakreft og å tilføre Grunnfondet kr. 381 
367, ble vedtatt. Bidragskassens egenkapital 
pr. 31.12.2017 er kr. 8 275 215,.

Resultatet for 2017 ble enn i fjor pga. færre 
dødsfall. Vi har mistet 33 brødre, 16 brødre 
under 75 år og 17 brødre over 75 år i 2017 – og 
utbetalt kr. 825 000, i bidrag til de etterlatte. 
Siden Bidragskassens etablering i 1995 har vi 
mistet 630 brødre og utbetalt kr. 12 736 000, 
Pr. 31.12.2017 var vi 2879 brødre inkl. Island. 
Gjennomsnittsalder var 61,4 år pr. 31.12.2017. 
Det representerer en netto økning på 51 brødre.

Etter forslag fra Ordenens fortrolighetsutvalg ble sittende styre gjevalgt. Fra høyre: Revisor Jan 
Edvard Ekenes, styremedlem Arnt Helge Dahle, styreformann Svein G. Madsen, styremedlem 
Finn Egil Johnannessen, sekretær Øyvind Fensgård.
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Bror Per Arnesen ble tildelt druideordenens 
senior veterantegn etter 50 år i losjen, i høytids
møte i losje Sagalund 03.04.2018. Han er også 
en av stifterne til losje Sagalund 14.10.1969. 
Det høytidelige ritualet ble gjennomført av 
ordensledelsen ved RSME GeirKåre Jordheim 
og hans storembetsmenn. Bror Per har i alle 
disse årene vært en aktiv losjebror, hatt flere 
embetsperioder og sittet i mange komiteer og 
utvalg. Bror Per er en høyt respektert bror, og 
med sin lune og trygge væremåte er han frem
deles en solid støttespiller og god samtalepart
ner for brødrene. Han viser også stor omsorg 

for brødre som sliter med sykdom eller ikke 
lenger deltar på møtene, og likeledes har han 
kontakt med enker av avdøde brødre. I sin tak
ketale reflekterte bror Per omkring sitt eget liv 
som losjebror og hvilken betydning Merlins 
læresetninger har hatt for han til å bli et bedre 
menneske. De øvrige 53 brødre tilstede ved 
brodermåltidet, derav storembetsmenn fra stor
losje Haugar samt besøkende brødre fra de 
øvrige losjer i Tønsberg, fikk med seg en god 
dose ettertanke vedrørende eget losjeliv, takk 
bror Per.

Losje Sagalund
Senior veterantegn til old erk Per Arnesen, 

50 år i losjen
Ved bibliotekar Jan Gusland losje Sagalund

Bak fra vendtre: RSSkm Petter Solberg, RSSkr Fred R. Grøtnæs, RSCM Asbjørn Strand og SEE i SL 
Haugar Jørn Johnsen. Foran fra venstre: RSME Geir-Kåre Jordheim, Senior veteran OE Per Arnesen og 
EE i losje Sagalund Morten A. Berg.
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«Verdige Riks Stor Embedsmenn, kjære alle 
brødre. Gratulerer med 50 års jubileet. En stor 
dag for deg, en stor dag for losje Selago. Min 
bror – din druidiske vandring begynte 18.
januar 1968 med opptagelse i losje Selago. 
Innvielsen skjedde i OddFellow losjens loka
ler i Kristiansand. I hele Agder var det kun 18 
brødre i en grunnlosje. I dag er det i storlosjen 
Agder totalt ca 260 brødre fordelt på 5 grunn
losjer. Losje Plenyd i Stavanger er også et 
barne barn av losje Selago med påfølgende 4 
oldebarn på Jæren.

Du har hatt mange verv i losje Selago. Skriver 
19711974, EE 19741976, TJOE 19761977, 
 og i Storlosjen Agder fungerte du i 14 år som 
SSKR (19801994). Deretter i 9 år som SOE 
(19942003). I 28 år har du hatt verv i losje 
Selago og Storlosjen Agder til sammen. Det må 
vel kalles solid innsats.

Du har virkelig vært en del av et stort arbeide 
– som lever i beste velgående. Du er en av de 
brødrene som var med når de smidde de første 
lenkene i vår broderkjede i Norge.

Kjære brødre – det er ingen tvil om at de første 
lenkene var utrolig sterke. Det er derfor vi i dag 
kan hedre en av våre eldste brødre – det er på 
grunn av han og hans likemenns arbeide vi er 
så heldige å kunne være en del av denne bro
derkjeden. 

Det går rykter om at du arbeider på Storlosjens 
Krønike. Vi venter i spenning. Jeg håper du 
fortsetter med ditt druidiske arbeide i mange, 
mange år – og finner glede i det.»

Losje Selago
ROE Svein Tore Jensen, feiret som  

seniorveteran 25.1.2018
Utdrag av talen til EE Tore Nystad. I forbindelse med feiringen av ROE Svein Tore Jensens 50 års jubileum

Jubilanten mottok fortjent hyldest og 
mange lovord.
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Platon sa:
Jeg har stor glede av å snakke  
med de gamle.
De har tilbakelagt den veien  
vi alle skal gå,
Og vet hvor den er ujevn  
og vanskelig
Og hvor den er jevn og lett.

Det er mer enn 2000 år siden  
Platon sa dette.
Det jeg lurer på er om han ville  
sagt det samme i dag.
Nå er det vi som er de gamle.

Syvende far i huset

Riks Old Erk og Hedersdruid 
Reidar Syversen

Om å gå den samme veien

Tur til Island?
Lördag 6. oktober feirer Losje Fjölnir 20 års og  

Storlosje Ísafold 10 års jubileum I Reykjavík.

Storlosje Isafold er stiftet 10. okt. 2008. Losje Fjølnirs`s stiftelsesdato er 9. okt. 1998.

Vi sender nærmere informasjon senere i e-post.

 Eiríkur S. Aðalsteinsson, Edel Erk Fjölnir
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Det var god og høytidelig stemning i Losjehuset 
på Bryne torsdag 12. april. Ordensledelsen ved 
RSEE, RSME og RSCM hadde meldt sin ankomst 
for å hedre en fortjent bror. 

Det var godt fremmøte både med egne og besøk
ende brødre. Storlosje Rygir var godt representert 
med hele 5 embetsmenn. Det var nok med hensikt 
de var så godt representert, da hedersgjesten, Bror 
Per Kristian, var en av stifterne av Storlosje 
Rygir. I tillegg til å være stifter av Storlosje Rygir, 
har Bror Per Kristian vært stifter av 2 grunnlosjer, 
Losje Jadar og Losje Skjalgsson, begge lokalisert 
på Bryne. RSEE på vegne av Ordensledelsen var 
beæret over å tildele tegnet til Bror Per Kristian.

Bror Per Kristian Hagen ble tatt opp i Ordenen i 
losje Plenydd 2. februar 1989. Han ble valgt til 
sin første embetsverv som IV i 92. Siden har han 
vært Skr, losje Jadars første EE, så Tjoe, den før
ste SCM i SL Rygir, SEE og foreløpig siste verv 
som SOE avsluttet i 2014. Dette har gitt en sam
menhengende embetsperiode på 21 år. I tillegg 

har Bror Per Kristian bidratt med sin kunnskap 
ovenfor alle brødre som har spurt. En av arbeids
oppgavene i losjen Bror Per Kristian ikke sier nei 
til, er mottakende bror for nye brødre. Han tar seg 
alltid tid til å snakke med nye brødre.

Edel Erk Arild Murvold ledet sammen med 
Ordensledelsen en flott seremoni. Senere, under 
måltidet, kunne Edel Erk opplyse det var litt spe
sielt for ham å lede dette møtet. Bror Per Kristian 
var nemlig hans fadder, og han syntes det derfor 
var stas å kunne gi tilbake. Det fremkom mange 
gratulasjoner til hedersgjesten. Gjennom
gangstonen var at det var vel fortjent. 

Bror Per Kristian takket for æren han var utvist 
med tildeling av tegnet. Han følte det var litt uvir
kelig. Gjennom årene har han forsøkt å legge 
Druidisk lære på bunn i sitt daglige virke. Sett fra 
ståsted til oss som er så heldige å kjenne Bror Per 
Kristian, er han flink til det. En verdig mottaker 
av fortjenestetegnet i gull.

Høytidsmøte i Losje Skjalgsson med  
tildeling av Ordenens fortjenestetegn i gull

ROE Per Kristian Hagen ble 12. april 2018 tildelt 
Den norske Druidordenen FGDO’s Fortjenestetegn i gull.

Ved Skriver Arvid Vistnes

En smilende Per Kristian 
Hagen (i midten) 
Flankert av Riks Stor 
Edel Erk Geir Tofsrud 
(tv) og Edel Erk i 
Skjalgsson (th).
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40årstegnet tildelt OE Per Engelsen  
i Losje Ovatstjernen

Mandag den 5. februar var det nok en gang duket til høytid i Losje Ovatstjernen  
i Moss da OE Per Engelsen ble hedret med 40-årstegnet.

Tekst: EE Nils Henrik Gran Foto: CM Arnar Bakken

Stor Edel Erk Ulf Veidahl i Storlosjen Borgar 
utførte, sammen med Stor Skriver Ole Peder 
Solberg, Stor Skattmester Bertil Knudsen og Stor 
Ceremonimester, et høytidelig og flott ritual i 
Losje Ovatstjernens Lund. SEE oppfordret Bror 
Skriver Niklas Fransson om å lese det punkt i 
protokollen som omhandlet bror Pers innvielse i 
Ordenen for 40 år siden. Bror Per ble tatt opp i vår 
Orden den 30. januar 1978. I årene som har gått 
siden han begynte sin Druidiske Vandring, har 
bror Per innehatt flere embeter. Han var Indre 
Vakt i perioden 2001 til 2003, Ceremonimester 
fra 2003 til 2005 og Med Erk fra 2005 til 2007.

Etter tildelingen ga Riks Stor Bibliotekar bror 
Svein Kristiansen lykkeønskninger på vegne av 
Ordensledelsen og Stor Edel Erk på vegne av 
Storlosjen Borgar. Begge berømmet bror Per for 
40 års flittig og trofast druidisk vandring.

Bror Per takket for oppmerksomheten både i 
Lunden og ved det påfølgende brodermåltidet.

Bror Per mottok Veterantegnet etter 25 års 
Druidisk Vandring den 3. mars 2003, IGLD
graden den 6. oktober 2012 og Ordenens 
Erkjentlighetstegn den 3. mai 2013.

Det er ingen tvil om at bror Per alltid har vært en 
flittig losjebror, og det er sjelden han ikke er til 
stede på møtene i Losje Ovatstjernen. Han har 
alltid vært rede til å ta et tak, og han var vår foto
graf gjennom en årrekke. Det er mange av brø
drene som har blitt bedt av bror Per om å stille seg 
opp for fotografering, både for Ovatstjernens eget 
arkiv og for Barden. Undertegnede hadde gleden 
av å samarbeide med bror Per i forbindelse med 
Losje Ovatstjernens historieperm til vår 60årsfei
ring. Hans dyktighet og evne til formgivning er 
uten tvil en stor ressurs for vår losje. 

Vi ser frem til mange møter sammen med bror Per 
i årene som kommer og gratulerer med 40års
tegnet.
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Ideelt

Verden går framover, eller?
I jula sendte NRK en serie, Dickens jul. Jeg fant den som Druid svært interessant.  
Den verden som Dickens skildrer, er jo det London hvor Henry Hurle samlet sine 

venner på puben The Kings Arms i Polland Street i London i 1781. 

Ved ROE og Hedersdruid Reidar Syversen

Der stiftet de en Druid losje, med formålet å ta 
seg av enker og faderløse. Det er ikke vanske
lig å forstå at dette fant grobunn i det hjerte
kalle samfunnet som da var. Alle hadde mer 
enn nok med seg selv og sine, og lite eller ikke 
noe til andre.

Tanken hadde appell, nærmere en forsikring 
kunne du ikke komme. Samfunnet hadde enda 
ikke tatt ansvar. Mange sluttet seg til Losjen og 
mange nye losjer kom til. Flere Ordner ble 
stiftet. Større fremgang enn i de nærmeste 
årene har vel Druidordnene aldri hatt. De var 
med på å skape en slags trygghet for brødrene.

På samme måten gikk det da Ordenen kom til 
USA. Den ga dem noe de savnet, en form for 
trygghet og en slags forutsigbarhet. I Australia 
og New Zeeland gikk det likedan. Nye tilbud 
kom til: Aldershjem, pleiehjem. Gjennom med
lemskapet ble de tilbudt trygghet på sine eldre 
dager.

Det er også lett å forstå at etter hvert som sam
funnet tok over disse oppgavene avtok inter
essen for losje radikalt. Rekruteringen ble 
vanskelig, medlemstallet gikk ned, økonomien 
ble dårlig, hjem ble lagt ned, arbeidsplasser ble 
borte. Druidordenen var i ferd med å forsvinne.

En måtte tenke nytt!

Da den Druidiske bevegelsen nådde Europa på 
nytt, var det til et endret Europa. Samfunnet var 
i ferd med å ta ansvar.

Krigstrusler skapte behov for organisasjoner 
som arbeidet for fred.

Søk gjennom Brorskap vei til fred, ble den nye 
losje tanken. Det er den vi arbeider etter nå. 
Utgangspunktet må være at vi har fred med oss 
selv og de rundt oss. Skal vi greie det må egen
kjærligheten bekjempes. I dag er det for mye 
egenkjærlighet og for lite menneskekjærlighet. 
Det er å endre den ballansen vi må arbeide for. 
Det krever selvinnsikt, vi må kjenne oss selv, 
det gir mulighet til å endre en selv, det blir 
lette re å bekjempe egoismen, som er nødven
dig hvis vi vil utøve menneskekjærlighet. Det 
arbeider Ordenen for.

Da er det litt forunderlig at dette ikke er en 
fengende tanke som trekker nye brødre. Blir 
det litt for nærgående? Eller kan det hende at 
samfunnsendringer har endret seg slik at felles 
handling ikke føles så nødvendig? Er vi ikke 
tydelige nok? Vet alle brødrene hva vi står for? 
Vi har et innhold å by fram, men gjør vi det? Er 
det kanskje her vi må begynne, få fram at vi er 
en Orden som står for noe. Kanskje er det nyt
tig at vi bruker litt tid med oss selv for å finne 
ut hva vi står for, bruke litt tid på møtene våre 
for bedre å formidle til søkere hva vi står for.

ROE Reidar 
Syversen losje 
Nemeton
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Losje Nidaros 25 år 17. mars 2018
Tjuefem år er ingen alder, men dagen er svært viktig da dette også  

er tidspunktet for Druidenes etablering nord for Dovre.
Ved Karl Åge Wikstrøm

Når tanken om å strekke seg nordover ble unn
fanget skal være usagt. Men barnet som ble 
født i 1993 ble nok unnfanget i 1992. Lunden 
på Kystad Gård, den ennå udøpte druidelosjens 
arbeidsrom, ble innviet 23. januar 1993. På 
Stiftelsesdagen lørdag 20. mars 1993 var hele 
76 druider fra Sverige og Norge samlet der. 
Olav Sørbu, EE i Losje Pastos; moderlosjen, 
åpnet stiftelsesmøtet for han overlot ordet til 
SEE Arild Danielsen i SL Eidsiva. Han bekjent
gjorde at den nye losjen, bestående av 12 brø
dre, skulle hete Losje Nidaros.

Allerede i september 1996 representerer Losje 
Nidaros som moderlosje når Stûkan Janus stif
tes på Island. Pionervirksomheten fortsetter når 
den igjen representerer som moderlosje for 
Losje Belenus som stiftes i september 2005 
som den andre druidelosjen Nordenfjeldsk.

Losje Nidaros feiret sin stiftelsesdag lørdag  
17. mars. Dagen startet med mottakelse og 
høytidsmøte i losjehuset på Jakobsli. Her del
tok knapt 60 brødre fra Norge, Sverige og 
Island. Fra RSEE Geir Egil Tofsrud til Losje 
Nidaros sin yngste bror John Hanssen Kolstad 
med bare sin egen resepsjon som eneste drui
diske erfaring så langt.

En flott mottakelse med gaver og taler. En 
gripen de høytidslosje hvor RSEE sin tildeling 
av Ordenens fortjenestetegn i gull til 7. gr. bror 
Rein Simon Fagernes ble et av høydepunktene. 
Samtidig ble det ble arrangert ledsagertur for 
brødrenes partnere.

På kvelden samlet mer enn 100 deltakere seg i 
til festaften i Frimurerlosjen i Trondheim. Etter 
fordrink og masse prat ble gjestene ført inn i 
Festsalen til dekket bord, og servert 3retters 
middag. Akkompagnert av festtaler og under
holdning som ble ledet med en sikker hånd av 
kveldens kjøgemester; 4. gr. bror Rune Solli. Et 
høydepunkt under middagen var da den unge 
tenoren Torstein Fosmo entret scenen sammen 
med sin pianist Atmasukha Ananda, og ga til 
beste 5 nydelige sanger fra sitt repertoar. Siden 
ble Henry Hurle sin tale fra 1781, Losje 
Nidaros sin velkomst til gjestene, lest. Losje 
Nidaros sitt eget sangkor avsluttet før dansen 
med sanger dedikert til jubilanten.

Sangeren Torstein Fosmo imponerte med 
flotte Sanger.
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CONCORDIA GILDE Tønsbergs  
25 års jubileumsfest

Mandag 29. januar 2018 samlet 54 Concordia medlemmer seg i FGDO-losjenes hus 
Gimle på Nøtterøy for å feire CONCORDIA GILDE, Tønsbergs 25 årsjubileum. 

Ved Harald Hansen, losje Eken

Et foreløpig styre på 5 personer med Tj. OE 
Bjarne Klemmetsby i spissen var blitt konsti
tuert den 8. februar 1993, så vi feiret 25 års 
dagen for etableringen av CONCORDIA 
GILDE, Tønsberg nokså nær 25 års dagen for 
etabler ingen.

Jubileumsfesten hadde vært planlagt siden 
august fjor. Da ble det nedsatt en «frivillig» 
festkomité bestående av OE’ene Roar Bjelland 
og Fredrik Kveil. Festkomitéen hadde fått laget 
en liten folder som inneholdt noen ord om his
torien gjennom 25 år, hvem som har vært 
Oldermenn, reisene vi har vært på hvert år og 
noen sanger. Fredrik Kveil tok på seg rollen 
som toastmaster og ledet oss gjennom festen på 
en stø og ryddig måte.

Etter at alle hadde fått en aperitiff og hilst på 
hverandre, som seg hør og bør blant venner, 
satte vi oss til bords. Der fikk vi servert en 
nydelig tre retters middag med vin til  eller øl 
og mineralvann for de som ønsket det.

Etter at vi hadde fått satt oss, reiste Oldermann, 
Thomas Huste, seg og ønsket alle de fremmøtte 
hjertelig velkommen til bords. En spesiell vel
komst fikk vår gjest Rolf Otto Strøm, fra den 
norske Druidorden avd. Gildene og Inger 
Johanne Andersen, som var medlem av det 
første styret i CONCORDIA GILDE, Tønsberg. 
Thomas understreket betydningen av ordet 
«concordia». Concordia er hentet fra det engel
ske ordet «concord» som betyr samhold, og det 
var nettopp det som var meningen med etable

ringen av Gildene. Ordensledelsen tilskrev 
nemlig grunnlosjene i 1992/93 med et ønske 
om å etablere en ordning for eldre eller ikke
yrkesaktive brødre bygget på tanken og idéen 
om de gamle Gildene.

Etter forretten fikk Oldermann Thomas Huste 
igjen ordet og holdt kveldens tale hvor han bl.a.  
pekte på den utviklingen som har funnet sted 
gjennom 25 år. Her kunne han fastslå at dagens 
Concordia drives stort sett på samme måten 
som i starten. Det er ikke store avviket. Vi har 
begynt å ta litt inngangspenger som man får et 
lodd, et smørbrød, kaffe og en sjokoladebit for. 
I tillegg har vi underholdning – musikalsk eller 
kåseri, egne krefter eller utenfra. Han pekte på 
at vi var mellom 30 og 50 på møtene våre hver 
tredje mandag i måneden, og han viste til den 
store oppslutningen det var på turene våre. Alt 
dette viste at CONCORDIA GILDE, Tønsberg 
dekker et behov og har derfor livets rett. Han 
avsluttet med å oppfordre de som måtte ha for
slag til noe de ville ha endret på å komme med 
sine forslag. Styret vil sette pris på å høre om 
alle gode idéer som medlemmene måtte ha.

Så overlot han ordet til vår toastmaster, Fredrik 
Kveil, som ledet festen videre.

Kassereren, Kine Klingberg, reiste seg etter 
hovedretten og hentet 4 blomster før hun sa 
noen velvalgte ord, for deretter å dele ut en 
blomst til hver av festkomitéens medlemmer, 
Fredrik Kveil og Roar Bjelland, videre en 
blomst til Inger Johanne Andersen, som satt i 
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det første styret og en blomst til Edel Johansen, 
som har vært en trofast hjelper i alle år. 
Sammen med blomsten leste hun en limerick 
skrevet spesielt for den enkelte.

Inger Johanne Andersen fikk også en blomster
bukett av Oldermannen, og hun takket deretter 
dypt og inderlig for blomstene og den varme 
velkomsten hun hadde fått.

Da vi var ferdig med å spise fikk Rolf Otto 
Strøm ordet for å takke for maten og si noen 
ord fra Gildene. Ikke alle Gilder drives som 
CONCORDIA GILDE, Tønsberg, som sann
synligvis var det første Gildet som ble etablert. 
Her har brødrene med seg sine ektefeller eller 
samboere og her møter enker etter avdøde 
brødr e. Han fremhevet at Gildene ikke var en 
klubb eller en forening, og at man derfor valgte 
å se til de gamle Gildene når man skulle 

bestemme formål og organisasjonsform. Den i 
Ordensledelsen, som hadde fått oppdraget med 
etableringen av Gildene var Hedersdruid, nå 
avdøde, Ole Johan Eide i losje Eken. Deretter 
takket han for maten og avsluttet med et par 
gode historier.

Før de tilstedeværende trakk inn i salongene til 
en prat og en kaffe avec, takket toastmasteren, 
Fredrik Kveil, servitørene, som var noen yngre 
brødre fra losje Druidstjernen.

Under hele taffelet hadde Christer Kvalnes fra 
Druidstjernen spilt. Vi sang en del sanger både 
før under og etter måltidet og Christer Kvalnes 
akkompagnerte oss. Etter måltidet og kaffen 
fortsatte han å spille til dans for medlemmene 
som satte pris på å få anledning til å svinge seg 
på dansegulvet.

Feststemte losjebrødre med damer feirer Gildets 25 års jubileum.
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Stor dag i Tønsberg 
Som sin første embetshandling kunne EE Espen Kveil 13. mars lede  

møtet der hans far ROE Fredrik Kveil og OE John Iversen  
i Druidstjernen fikk utdelt 40 års tegn. 

Geir Moe, bibliotekar Druidstjernen

SEE Jørn Johnsen fra Haugar hadde gleden av 
lede handlingen. Det er to markante brødre som i 
en samkjørt takketale etterpå delte minner, tanker 
og episoder fra et langt losjeliv. Fra før henger det 

erkjentlighetstegn av flere valører på brystet til de 
to som er like opptatt av losjens fremtid som for
tid.

Foran fra venstre: Fredrik Kveil og John Iversen.  
Bak fra venstre: Espen Kveil og Jørn Johnsen
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Losje:  Navn: Opptatt: Alder:

JADAR Endre Refsnes 25. januar 2018 45
MYRICA Petter Aas 29. januar 2018 66
MYRICA Jan Henrik Grønli 29. januar 2018 
SYVSTJERNEN Harald Elin Ringås 31. januar 2018 70
IDRIS Odd Wallebek 1. februar 2018 64
PHOENIX Helge Olsen Bye 5. februar 2018 53
TERRAPAX Espen Stiansen 6. februar 2018 41
TERRAPAX Kenneth Sørvåg 6. februar 2018 53
CROMLECH Jan Henrik Høst 12. februar 2018 66
DRUIDSTJERNEN John Egil Merkesvik 13. februar 2018 58
CORONA Kenneth Skar 15. februar 2018 50
DRUIDBORGEN Atle Søderlund 15. februar 2018 44
CORONA Magnar Asbjørn Lie 15. februar 2018 69
SKJALGSSON Arne Tuen 15. februar 2018 46
FJÖLNIR Gudmundur Benedikt Baldvinsson 21. februar 2018 55
FJÖLNIR Brynjólfur Páll Schram 21. februar 2018 45
NIDAROS Johan Hanssen 22. februar 2018 30
MERLINS-STJERNE Patrick Pelsholen 28. februar 2018 29
IDRIS Pål Teien 1. mars 2018 48
UXELLO Martin Willard 6. mars 2018 30
UXELLO Jørn Krosvik 6. mars 2018 38
FRAXINUS Hans-Jørgen Didriksen 6. mars 2018 40
TRYGGVASON Jarle Råsberg 7. mars 2018 42
ELYSIUM Bjarne Nyrud 14. mars 2018 44
SANDEN Erik Skaiaa 15. mars 2018 45
MIZAR Inge L. Reinsnos 15. mars 2018 62
GAIA Einar H. Árnason 16. mars 2018 43
GAIA Kristian Arnar Pálson 16. mars 2018 62
GAIA Nikolai S. Bertelsen 16. mars 2018 34
ABARIS Roar Elsebutangen 20. mars 2018 56
ABARIS Fredrik Bäckius 20. mars 2018 47
RAM Markus Dahle Nedrelid 5. april 2018 27
RAM Thomas Gripp 5. april 2018 38
KRITON Stian Christoffer Moen 11. april 2018 27
KRITON Kjell Anders Skram 11. april 2018 60
KRITON Christoffer Næss 11. april 2018 40
AVALON Pål Sandli 11. april 2018 61
FJÖLNIR Ólafur Ásmundsson 18. april 2018 48

Nyopptatte brødre
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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
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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 Torbjørn Johansen  

Bygg & Taksteringstjenester AS
 

Bryggeslengen 8, 3290 Stavern
Mob.: +47 469 50 376

E-post: torbjorn@tjbyggtakst.no

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.



Barden nr. 2 – 2018 27

Filmens Hus
Dronningensgate 16 AS

Forretningseiendom
 

0152 OSLO

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

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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Vi gratulerer
50 år
30.05	 BJØRN	FOSBÆK	 002	 SYVSTJERNEN
05.05	 HÅVARD	MØRK	 007	 ALLBOTA
08.05	 TOR	FREDRIK	DAHL	 013	 ELYSIUM
07.05	 SVEINBJØRN	FINNSON	 038	 JANUS
30.05	 BJØRN	BERGER	 050	 UXELLO
13.06	 MORTEN	ARNTSEN	 002	 SYVSTJERNEN
22.06	 JARL	HOVINBØLE	 014	 MYRICA
02.06	 IVAR	GRØNDAHL	 016	 SILVA
05.06	 YNGVE	SCHØYEN	FRISE	 017	 AVALON
11.06	 CHRISTIAN	SKOTTUN	 018	 ABARIS
13.06	 JAN	WIBERG	 025	 RAM
16.06	 TERJE	STÅLEN	 045	 RASALAS
29.06	 BJØRN	KLUGE	 057	 TRYGGVASON
03.07	 STIG	ERIK	HØGSETH	 014	 MYRICA
13.07	 RIDDER	TOMMY	GJERDE	 021	 PLENYDD

60 år 
28.05	 MORTEN	SAMUELSEN	 010	 IDRIS
30.05	 SIGMUNDUR	V.	KJARTANSSON	 038	 JANUS
22.06	 ESPEN	AASS	 004	 MERLINS-STJERNE
24.06	 OLE	HERMANSEN	 019	 MALUS
08.06	 INGE	LYCKE	CHRISTIANSEN	 021	 PLENYDD
05.06	 ODDBJØRN	KORSVIK	 028	 FRATERNITAS
07.06	 TROND	KJETIL	ROGSTAD	 028	 FRATERNITAS
23.06	 KJELL	ANDERS	SKRAM	 029	 KRITON
22.06	 ARNFINN	BRAUT	 037	 JADAR
19.06	 OLAV	SELMER	FELLE	 039	 SANDEN
15.07	 ERIK	NUMME	 007	 ALLBOTA
09.07	 KJETIL	AALSTAD	NILSEN	 011	 SAGALUND
16.07	 LEIF	AGNAR	WAALER	 011	 SAGALUND
13.07	 HARALD	JULIUSSEN	 016	 SILVA
07.07	 JOHNNY	ABRAHAMSEN	 018	 ABARIS
06.07	 BØRRE	SKUI	 026	 HEDERA
25.07	 KJELL	ERIK	HAUGAN	 033	 NIDAROS
03.07	 HANS-PETTER	NYMAN	 035	 ORION
30.07	 BRYNJAR	SIGTRYGGSSON	 041	 FJÖLNIR
27.07	 EDVARD	ENGELSVOLL	 049	 SKJALGSSON
17.07	 EINAR	WILLIAM	ZAKARIASSEN	 059	 CUSTOS

70 år
23.05	 BJØRN	EDGAR	THORSEN	 002	 SYVSTJERNEN
04.05	 ALF	MARIUS	ARNESEN	 007	 ALLBOTA
03.05	 LEIF	ENGE	 010	 IDRIS
01.05	 KNUT	SCHØYEN	 010	 IDRIS
08.05	 RIDDER	BJØRN	MIKKELSEN	 013	 ELYSIUM
18.05	 TORE	JOHAN	HAUGEN	 018	 ABARIS
12.05	 EGIL	HENRY	DANSTORP	 020	 DRUIDBORGEN
18.05	 TRYGVE	HELLE	 022	 CELYN
01.05	 PER	OLE	OLSEN	 023	 CYGNUS
06.05	 HANS	PEDER	KJØLSEN	 024	 CROMLECH
06.05	 SVEIN	ROAR	LIEN	 028	 FRATERNITAS
22.05	 KARL	O.	WIIG	 037	 JADAR
18.05	 NILS	ARNE	PEDERSEN	 051	 TERRAPAX
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Ideelt Vi gratulerer
13.05	 RIDDER	FRED	RAGNAR	GRØTNÆS	 055	 MISTELTEIN
30.06	 ARVE	HANSEN	 001	 NORDSTJERNEN
19.06	 RIDDER	KNUT	HAULAN	 001	 NORDSTJERNEN
18.06	 ROAR	TREVLAND	 018	 ABARIS
09.06	 RIDDER	ODD	SKOGLUND	 023	 CYGNUS
17.06	 BJØRN	TELLUM	 023	 CYGNUS
26.06	 ERIK	NORDVIKEN	 023	 CYGNUS
26.06	 BERNT	ØIVIND	EDVARDSEN	 031	 EKEN
09.06	 DAG	THOWSEN	 054	 MALVA
02.07	 SVEIN	HARALD	OVESEN	 013	 ELYSIUM
16.07	 HANS	VIKHALS	 033	 NIDAROS
31.07	 ASGEIR	THORLAKSSON	 041	 FJÖLNIR

75 år 
14.05	 ROAR	KRISTOFFERSEN	 011	 SAGALUND
12.05	 TORGEIR	ANDERSEN	 012	 PASTOS
03.05	 TRYGVE	SVANBERG	 018	 ABARIS
11.05	 LEIF	HILLE	 022	 CELYN
28.05	 ODD	REIDULF	TØMMERBAKK	 023	 CYGNUS
26.05	 TOR	ANDREASSEN	 028	 FRATERNITAS
30.05	 TERJE	BORSHEIM	 031	 EKEN
19.05	 PÅL	HENNING	SÆTHRE	 031	 EKEN
14.05	 JOHN	ALBERT	HAUGESTAD	 035	 ORION
09.05	 HALLUR	JÓNSSON	 038	 JANUS
15.05	 KRISTIAN	SOLBERG	 042	 YGGDRASIL
30.06	 BJØRN	EGIL	ENDER	 001	 NORDSTJERNEN
12.06	 RIDDER	PER	GUNNAR	LINDAL	 004	 MERLINS-STJERNE
22.06	 SVEIN	ERIK	MOEN	 012	 PASTOS
23.06	 OLE	KR.	OLSTAD	 013	 ELYSIUM
28.06	 TERJE	MILE	 017	 AVALON
09.06	 JAN	ROLF	KILDEDAL	 025	 RAM
29.06	 ODD	HJALMAR	JØRSTAD	 029	 KRITON
29.06	 WILLY	KNUTSEN	 029	 KRITON
15.06	 ALF	WILHELM	NYGREN	 035	 ORION
06.06	 JÓHANN	L.	GUDMUNDSSON	 038	 JANUS
28.06	 TRULS	JOHANSEN	 051	 TERRAPAX
22.07	 LARS	VIGGO	NYGAARD	 002	 SYVSTJERNEN
06.07	 ODDVAR	JOHANNESSEN	 016	 SILVA
03.07	 NILS	GJERULD	LINDLAND	 024	 CROMLECH
08.07	 SVERRE	B.	KLÆBOE	 029	 KRITON
01.07	 BJARNE	CRANNER	 031	 EKEN
08.07	 PER	ARVID	NILSEN	 032	 CORONA
17.07	 ÅSGEIR	TORVALDSSON	 038	 JANUS
19.07	 JAN	ÅNUND	WIIG	 039	 SANDEN
22.07	 KARL	ERIK	RUGDAN	 055	 MISTELTEIN

80 år 
05.05	 JAN	DIDRIK	CHRISTOPHERSEN	 006	 OVATSTJERNEN
19.05	 TORE	WAHL	 018	 ABARIS
08.05	 GUNNAR	KONGSTEIEN	 048	 CETUS
03.06	 ARNE	JAN	MALM	 003	 DRUIDSTJERNEN
04.06	 RIDDER	PER	EGIL	SØRENSEN	 010	 IDRIS
03.06	 JAN	AANES	 010	 IDRIS
30.06	 ODDVAR	KARL	JOHAN	LUND	 013	 ELYSIUM
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Vi gratulerer

Dødsfall
Losje Syvstjernen
I grads bror Odd Leif Lennes
Født 06.01.1954
Opptatt i Druidordenen 14.04.2015
Død 18.02.2018

Losje Bardstjernen
VII grads bror Rolf Bogen
Født 11.04.1926
Opptatt i Druidordenen 08.09.1969
Død 27.01.2018

Losje Kriton
V grads bror Ketil Lehman
Født 11.02.1950
Opptatt i Druidordenen 25.04.2002
Død 24.02.2018

Losje Plenydd
VI grads bror Per Gunnar Lindberg
Født 22.10.1962
Opptatt i Druidordenen 27.02.2003
Død 28.03.2018

Losje Skjalgsson
VI grads bror Øyvind Hatteland
Født 15.05.1950
Opptatt I Druidordenen 16.01.1992
Død 30.03.2018

Losje Nidaros
VI grads bror Frits Harald Thorstensen
Født 08.05.1946
Opptatt I Druidordenen 01.10.1998
Død 20.03.2018

Losje Mithras
VI grads bror Rolf Laumann Rosvold
Født 12.06.1936
Opptatt i Druidordenen 18.04.1977
Død 11.03.2018

Losje Pythagoras
VI grads bror Odd Roar Jordstein
Født 25.06.1933
Opptatt i Druidordenen 21.04.1998
Død 08.04.2018

Losje Celyn
V grads bror Thor Gjertsen
Født 05.05.1944
Opptatt i Druidordenen 26.10.1978
Død 18.04.2018

Losje Syvstjernen
VII grads bror Erik Borg Neverdahl
Født 04.06. 1935
Opptatt i Druidordenen 18.02.1981
Død 24.04.2018

08.06	 RIDDER	BJØRN	LIVERØD	 031	 EKEN
24.07	 LEIF	ASBJØRN	TYBRING	 007	 ALLBOTA
04.07	 OLE-ARVID	JØNLAND	 011	 SAGALUND
22.07	 KNUT	ALBERT	GRENHOV	 015	 PYTHAGORAS

85 år 
20.06	 JAN	EMIL	HENRIKSEN	 001	 NORDSTJERNEN
19.06	 RIDDER	ULF	RONES	 004	 MERLINS-STJERNE
28.06	 KNUT	STEINAR	LILLEBAKKEN	 012	 PASTOS
13.07	 RIDDER	ARNE	BARTH	LUND	 002	 SYVSTJERNEN
13.07	 RIDDER	SVERRE	SOLUM	 006	 OVATSTJERNEN
13.07	 ODDVAR	LØVLIE	 008	 MITHRAS

90 år 
16.07	 ERIK	NESS	CHRISTIANSEN	 017	 AVALON

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
Epost: barden@fgdo.no

KANSELLIET
Den norske Druidorden FGDO
Postboks 187  3201 Sandefjord

Tlf 33 47 44 00
Epost: 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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