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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

Det er viktig med et godt selvbilde, men det bør 
være tilnærmet riktig. Jeg hevder selv at jeg er  
fremtidsrettet og løsningsorientert. Mine barn har 
en annen oppfatning. De mener at en voksen pen
sjonert politimann ikke bør reagere med svette
tokter dersom datamaskinen ikke samarbeider. 
Han bør heller ikke be barnebarna om å gå ærend 
til kolonialbutikken. Den er ifølge dem nedlagt for 
40 år siden. Jeg ser ofte på fjernsynet – noe de 
yngste trodde var en stjernekikkert… Mine barn 
veksler øyekast og smiler når de omtaler mine 
særegenheter, men det hender  de har behov for å 
dra veksler på et levd liv – oppturer, nedturer, erfa
ring og skuffelser.
I forrige nummer av Barden kom de fleste ideelle 
innleggene fra yngre brødre. Denne gangen er det 
«tungvekterne»  de eldste brødrene som deler 
tanker, ideer og erfaringer med oss. Det er viktig at 
alle brødre, unge og gamle, deltar i ordskiftet både 
i Barden og i egne losjer. La oss ikke undervurdere 
kapasiteten og innsikten hos de eldste, men vi bør 
heller ikke «holde tilbake» de yngre som har en litt 
annerledes tilnærming til mangt og meget. 
«Gammelredaktøren»  Rolf Anker Eriksen har i 
dette nummeret et ideelt innlegg «Aktuelt da – 
aktuelt nå». Han dveler ved Hedersdruid Knud 
Boyes innlegg i Barden nr. 1/1955. Dette maner til 
ettertanke. Etter min mening kan Knud Boyes 

tanke r og synspunkter deles av dagens Duider – og 
fremtidens. Likeledes er det vanskelig å være 
uenig i nylig avdøde Hedersdruid Oie Johan Eides 
ideelle innlegg om «Hva gjør en losje til en losje»?  
Han filosoferer over hva losjelivet gir: I losjen 
oppfordres jeg til å la tanken vandre – ubegrenset 
– gjerne opp mot stjernene for å sette mitt eget liv 
inn i et perspektiv.»… 

Begge hedersdruidene understreker viktigheten av 
å få et riktig selvbilde – for deretter å foreta rik
tigere valg.

ROE Bjørn Otto Strøm har tanker og spissformu
leringer i sitt ideelle innlegg: Kan det være slemt å 
være snill»? Han stiller vanskelige spørsmål – og 
tviler seg fram til svar. Man skal ha levd en stund 
for å kunne tenke slike tanker.

Mens vi studerer vårt eget selvbilde (helst på 
avstand – ikke i mikroskop) er det kanskje vik
tigere å bry seg om hverandre. I siste vers i 
«Junikveld» sier dikteren Hans Børli det enkelt:
Å, flytt deg nærmere inn til meg 
Her på kjøkkentrammen.
Den er så svimlende kort den stund
Vi mennesker er sammen.

God losjetermin

Side 1  Ånesvannet/Andøya foto Trond Korterød
Side 2  Fra redaktørens skrivebord
Side 3  Riks Stor Edel Erk
Side 4  Nytt fra Kanselliet
Side 4  Fadderens plikter
Side5/6  Ideelt Kan det være slemt å være snill 
Side 7   7. far i huset- Vennskap
Side 8  Ideelt – Hva gjør en losje til en losje
Side 10 Ideelt Aktuelt da – aktuelt nå
Side 12  Radiumhospitalet donasjon
Side 13 Orion –losjens navn 

Side 15  Våre losjemerker
Side 16 Brødre på tvers av fylkesgrenser
Side 18  Tildeling av 40 års tegn til OE Terje Mellingsæter losje Selago
Side 19   Ideelt Takt og tone i losjesammenheng
Side 20   Kirkens bymisjon/losje Myrica inviterer til sommeravslutning
Side 21  Concordia Gilde Hamar på Napoleonsbesøk
Side 22  Sommeravslutningstur Concordia Gilde Porsgrunn
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Side 29  Vi gratulerer
Side 31  Nyopptatte brødre
Side 31  Dødsfall

Et riktig selvbilde….?
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Losje Plenydd hadde tilrettelagt alt til SGLD
møtet på lørdag. Det var 58 brødre som ble til
delt IGLDgraden i møtet, og i alt var vi rundt 
100 brødre til stede. Embetsmenn fra de skan
dinaviske landene ledet møtet, og jeg tror alle 
fikk en fin opplevelse. En stor takk til brødrene 
i losje Plenydd og søstre fra Birgittalosjen for 
en meget vellykket gjennomføring.

På fredag ble det avholdt Skandinavisk 
Embetsmannskonferanse mellom ordensledel
sene i Sverige, Danmark og Norge. Det ble et 
godt møte og et godt skritt mot å få et enda tet
tere samarbeid og utveksling over landegren
sene. Det gjelder for oss å gripe muligheten og 
få til et samarbeid med andre losjer. Det kan gi 
store opplevelser og gode relasjoner.

I løpet av september ble det lansert nye hjem
mesider for vår Orden. Det er nå vesentlig mer 
innhold som ligger inne til studium for egen 
del. Vi håper det faller i smak.

Den 1. oktober begynte vår nye Kansellist, bror 
JanOle Pedersen fra Sandefjord på vårt 
Kanselli i Sandefjord. Bror Erik er fortsatt ved 
roret, og det blir fint å ha en overlapping fram 
mot våren 2019. Vi ønsker JanOle lykke til i 
stillingen, og regner med at mange av brødrene 
vil ha kontakt med JanOle i framtiden.

I november avholdes et møte i De lukkede 
Ordner. Denne gang i Skien. Vi ser fram til å 
møte andre Ordner. Det er alltid inspirerende og 
lærerikt.

Storlosjeopplæring på Island og tildeling av 
nye Senior Veterantegn skal også gjøres i tiden 

fram mot jul. Vi fra Ordensledelsen håper å 
treffe mange av dere ved disse anledningene.

De fleste av oss synes høsten er en fin tid. Noen 
synes det er en tung og vanskelig tid. Det gjel
der for oss andre å oppmuntre til å komme på 
møtene og få gode og lyse opplevelser. Det kan 
gi positivt påfyll for oss alle.

God høst til dere alle!

Geir Tofsrud
RSEE

Kjære brødre
Det er godt å ha noe å se fram til. Og det er godt å se at brødre  

med iver legger ned stor innsats for å få andre brødre til å trives og ha gode  
opplevelser. Begge deler ble vi besøkende forunt å oppleve ved  

vårt besøk i Stavanger siste helga i september.
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Riks Stor Edel Erk  
Geir Tofsrud
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Fra grunnlosjene

1. oktober begynte vår nye kansellist bror JanOle Pedersen fra Sandefjord på vårt Kanselli 
i Sandefjord. Bror Erik er fortsatt ved roret, og det blir fint å ha en overlapping fram mot 
våren 2019. Barden ønsker JanOle lykke til i stillingen og vil komme med en nærmere 
presentasjon i neste nummer.

Red.

Ny Kansellist Jan-Ole Pedersen (til venstre) og Erik Eriksen.

Nytt fra Kanselliet

FADDERENS PLIKTER
Du er leddet mellom vår nye bror og losjen
Vår nye bror skal inkluderes og trives
Du skal alltid være der og støtte ham
Han skal påminnes om møtedagene
Han skal oppmuntres til å komme på møtene
Han bør påminnes om å lese Ordensloven
Han trenger veiledning om våre regler for etikk
Han skal delta på opplæring – og vær gjerne med
Du skal kontakte ham om han uteblir
Du skal følge opp og være med ved opprykk etc.
Du skal undersøke hvorfor – og forsøke å fjerne årsaken om den aktuelle bror ønsker å gå ut av ordenen.

r
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Ideelt

I dag er det besøk. Denne gang fra Storlosjen 
Viken. Besøk er viktig. Besøk i norske og uten
landske losjer. Det er en del av vårt fellesskap 
som gir en ekstra dimensjon til vårt losjeliv.

Vi har så mange fine og viktige formuleringer.
• Vær en god borger i ditt fedreland.
•  Opptre blant dine medmennesker slik at du 

blir aktet av alle.
•  Vær mot andre slik du vil at andre skal være 

mot deg.
• Du skal ikke forurette en ordensbror.

Alt er selvfølgelig veldig flotte målsettinger.
Du skal være vennlig, snill og engasjert både 
overfor brødre og andre.
Men skal all denne snillhet og velgjørenhet 
være ubegrenset?

Selvfølgelig skal den ikke det.
I mitt hode blir jeg nok aldri ferdig med 
spørsmålet i overskriften.
Det har så mange fasetter.

Kan det være slemt å være snill?
Ja det kan være det.

Det kan være slemt å holde pasienter i live når 
de har ekstreme smerter og er i ferd med å dø.
Det kan være slemt å gi dyre medisiner til noen 
pasienter så det ikke blir penger igjen til medi
siner for andre.
Det kan være slemt å sende pasienter hjem etter 
behandling fordi regelverket sier det, og på 

tross av at de ikke kan greie seg selv alene.
Det er ikke vanskelig å finne flere eksempler 
fra helsevesenet.

Men spørsmålet dreier seg ikke bare om medi
sin. Spørsmålet er allment.

Kan det være slemt å være snill?
Det kan være slemt å hjelpe et barn selv om det 
skriker og vil ha hjelp fordi det er noe det ikke 
får til. Da lærer det jo aldri.

Kan det være slemt å være snill?
Tittelen er hentet fra et innlegg i en avis våren 2018.

Jeg kan ikke glemme problemstillingen.

Ideelt holdt av SEE i Viken Bjørn Otto Strøm under besøkslosje i losje Nordstjernen sept 2018

ROE Bjørn Otto Strøm.
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Ideelt

Det kan være slemt å  la et barn få sin vilje fordi 
det skriker når det ikke får viljen si og fordi du 
ikke orker å høre på at det skriker. Da får du lett 
en drittunge som er vant til å få det som det vil 
ved å skrike. 
Det kan være slemt å ikke være ærlig overfor en 
venn fordi du tror han vil bli såret. 
I etterhånd kan han bli skuffet fordi du ikke 
fortalte han sannheten.
Masseinnvandringen i Sverige er snillisme som 
går utover svenskene selv og utover innvan
drerne.

I losjen står vi ofte overfor slike problemstil
linger. 
Det mest opplagte tilfelle gjelder kontigent. Vi 
vil være snille og lar det skli ut med hensyn til 
å betale kontingent. Da blir jo bare beløpet 
større og medlemmets dårlige samvittighet bare 
vokser.

Andre eksempler kan være:
Det kan jo være slemt å ikke gi tilbakemelding 
til embedsmenn og brødre. Da kan de jo ikke 
vite om mulige forbedringer.
Noen gjør både sin egen og andres jobb selv 
«for ikke å bry noen». (Dessuten gjør jeg jo 
jobben best selv.) Vi må jo få prøve og feile for 

å bli bedre. Man gjør seg selv en bjørnetjeneste, 
og man sliter seg ut ved å gjøre alt selv.
Det kan være slemt når man er snill mot en 
bror, og så tenker man ikke på at det kan være 
slemt mot en annen.

Det finnes mange andre eksempler, men hen
sikten med dette innlegget er ikke å gi mange 
eksempler.
Hensikten er å be brødrene å legge seg dette 
spørsmålet på minne. Gjennom livet støter dere 
på mange situasjoner når dette spørsmålet er 
relevant.
Du har sikkert selv vært i situasjoner der spørs
målet var relevant.

Spørsmålet i tittelen kommer jeg til å ha i hodet 
resten av livet.
Spørsmålet er viktig å ha i bakhodet i mange 
situasjoner.

Dette er et spørsmål til diskusjon.
Dette er et spørsmål til ettertanke.

KAN DET VÆRE SLEMT Å  
VÆRE SNILL????
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Fra grunnlosjene

Alt har en tendens til å 
forandr e seg, slik også med 
vennskap.

Jeg husker som fem, seksåring 
kunne jeg treffe en jevn-
aldring.

Da gikk vi gjerne rett på sak 
og spurte: Skal jeg være 
venne n din?

Ble det bejaet, gikk vi gjerne 
videre med armene over hver-
andres skuldre, som verdens 
beste venner.

Dagen etter kunne det være 
slutt.

Senere har en lært at livet er 
mer komplisert enn det.

Nå vet en at en ikke ber om å 
bli venn, en gjør seg fortjent 
til det.

Vennskapet er blitt mer  
forpliktende.

Syvende far i huset

Riks Old Erk og Hedersdruid 
Reidar Syversen

Vennskap
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Ideelt

Ordbøker har denne definisjon; Avdelt rom 
med sitteplasser, (som eksempel nevnes 
teate r, avdeling av samfunn eller forening, 
(eksempelet her er Frimurer – eller Godt
emplarlosje.)

Den definisjon som passer best er: Det er et 
til fire kanter, avgrenset rom med stjerne
himmelen over.

Begrensingen til sidene gir trygghet. 
Stjernehimmelen gir et løft. Et løft for tanken 
og en påminnelse om at det er i den uendelig
heten stjernehimmelen representerer at jeg 
skal finne min plass.

I losjen oppfordres jeg til å la tankene vandre 
ubegrenset, gjerne opp mot stjernene for å 
sette mitt eget liv inn i et perspektiv.

Meditasjonsstundene i Losjen gir tanken 
mulighet for vandring. At det gis rom og tid i 
møtet er viktig. I de tidligste Ordenssamfunn 
finnes tradisjoner der meditasjon førte så 
langt at den tenkende oppnådde supra normale 
opplevelser, ja ordet transe finner vi benyttet. 
Så langt skal ikke vi… Vårt ansvar er at det 
blir en målbevisst vandring for å finne min 
plass blant mine medmennesker, og min plass 
i verden.

Skal jeg finne min plass må jeg vite hvem jeg 
er. Hvem jeg virkelig er, når det jeg forsøker 
å skjule og pynt er tatt vekk. Heller ikke den 
andre gjør meg til, eller den jeg tror jeg er.

Skal jeg finne min plass må jeg akseptere min 
litenhet. Verden er ikke avhengig av meg, 
men jeg av den! Slik er det også med Losjen. 
Losjen klarer seg nok uten meg, men kan jeg 
klare meg uten den hjelp losjen kan gi?

Skal jeg finne min plass, må jeg også aksep
tere og godta forgjengelighet; Jeg må godta at 
mitt liv her på jorden har en ende og at jeg 
derfor benytter min tid her på jorden til noe 
nyttig, til å gjøre det gode. Jeg må gjøre det 
nå!

Hva gjør en losje til en losje 
Vi bruker ordet Losje som om det var klart definert hva vi mener. Noen ganger 
bruker vi det om den organisasjonen vi er med i, - andre ganger om selve losje-

arbeidet, losjetanken eller losjelivet, - det som skjer på våre møter.

Ved ROE og Hedersdruid Ole Johan Eide

ROE Bjørn Otto Strøm.
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Ideelt

Losjearbeide er å søke å finne klarhet i de 
samme spørsmål alle Ordenssamfunn, til alle 
tider, har vært opptatt av.

Hvor kommer jeg i fra? Hvorfor er jeg her? 
– og hva skjer etter at mitt jordiske liv er 
slutt?

Losjemøtene har som mål å hjelpe oss med 
dette. Det er dette ideelle aspekt ved losjen 
som gir den sitt særpreg og dens eksistensbe
rettigelse som losje. Det er dette som gjør en 
losje til en losje. Losjen har som et av sine 
motto; Fred … Her må vi begynne med oss 
selv. Klarer vi å skape Den Indre Fred, vil 
dette smitte over på våre nærmeste og vi 
begynner å nærme oss den jordiske fred. Jo 
flere vi blir; jo nærmere kommer vi. Den 
indre fred vil være resultatet dersom vi tar 
losjen på alvor.

En forutsetning er trygghet. At vi er trygge på 
hverandre,  trygge på den losje vi er med i. 
Dette skal ikke minst våre ritualer være med 
på å skape, sammen med den faste ledelse 
som lovverk og regler skaper innenfor et 
Ordenssamfunn. I et Ordenssamfunn skal det 
være orden!

Våre faste ritualer, gjentakelser og stemnin
gen, utstyret Lunden, symbolene og grads
systemet, er noe vi har sammen og gjør 
Losjen til vår Losje. 

Ikke noe av dette er tilfeldig plassert. Alt 
utstyr, alt som blir sagt og gjort har en hen
sikt. Vår oppgave er ved bruk av tanken, 

gjennom meditasjon, å finne fram til hva det 
skal fortelle oss. Ved åpningen av møtet spør 
Edel Erk: Kan vi nå arbeide uforstyrret? Og 
det er Indre Vakt som svarer,  Ja ingen kan 
forstyrre oss, og brødrene er iført sin grads 
regalie. Indre vakt svarer på vegne av deg og 
meg. Det er egentlig vi som bekrefter at vi er 
klar til å begynne vårt arbeid. Vi har stengt 
utenforliggende tanker ute. Vi har vår regalie 
på for å understreke den grad vi arbeider med 
oss selv, mens indre vakt står og passer på. 
Underforstått skal han vokte våre tanker 
under møtet.

Losjen er et sted som gir hjelp til egenutvik
ling der alt må få leve sammen og gi en helhet 
og fortelle meg det som er å fortelle. For å få 
fullt utbytte av et losjemøte må jeg forstå hva 
som skjer. Jeg må kjenne symbolene og deres 
betydning. Jeg må forstå det slik at hele 
Losjen kan få virke på meg å gi meg bevisst
het. Først da kan jeg få nytte av møtene, slik 
at jeg kan hjelpe meg selv og mine brødre.

Brorskapet står sentralt. Eldre brødre hjelper 
yngre. Embedsmennene inspirerer oss gjen
nom sin fremtreden. Losjen er sosial, den er 
avstressende og gir oss ballast i hverdagen. 
Losjen gir fellesskap, og det er vi som er med 
som skaper losjens klima.
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Ideelt

«La det bli en æressak for oss DRUIDER at 
vi opptrer således at vi blir aktet av alle!

La oss gå som en levende reklame for vår 
sak!

La vår personlighet vekke interesse blant 
dem som ennå ikke er med oss og er ukjente 
med våre gode idealer: BRORSKAP - 
RENHET – VELGJØRENHET.»

Det var dette som fenget hans interesse når han 
fikk kontakt med ordenen omtrent 25 år før.

«Gå ut i livet med disse gode formål for øye 
og husk at et medlemskap alltid er 
forplikten de !

Arbeid for fortsatt god fremgang for 
Druidlosjene !

Måtte den druidiske ånd lyse på vår vei og 
hele livet ut.»

Det må ha vært flere brødre som gjorde ordene 
hans i Barden til sine. Det vokste til 11 grunn
losjer og 614 medlemmer i 1970. Nå består 
Den norske Druidorden av 12 Storlosjer, 60 
grunnlosjer og nesten 3000 medlemmer.

«Arbeid for fortsatt god fremgang for 
Druidlosjene!

La oss gå som en levende reklame for vår sak!

La vår personlighet vekke interesse blant dem 
som ennå ikke er med oss og er ukjente med 
våre gode idealer.»

En gründer sa disse ordene i 1955, og selv om 
ingen av oss hørte appellen den gang har den 
satt seg i den druidiske skare. Jeg kom selv 
med for noen år siden og la merke til at mine 
nye brødre opptrådde vennlig og imøtekom
mende. Mer enn jeg hadde erfart til da. Under 

Aktuelt da – og aktuelt nå
Knud Boye var mannen som sto foran i etableringen av Den norske 

Druidorden og stiftelse av losje nr 1 Nordstjernen. Han leverte et viktig 
bidrag til Barden nr 1 1955. «Aktuelt da - og aktuelt nå.»

Ved Old Erk Egil Mathiesen, losje Terrapax

ROE Rolf Anker Eriksen
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Ideelt

tiden som har gått siden min begynnelse har jeg 
også hatt stor glede av den energien ordensbrø
dre avgir i arbeidet for å bevare og tiltrekke nye 
medlemmer.

Men....sier vi gjerne  Vi sier jo ofte men....

Men det er jo ingen Orden som ikke har fall i 
medlemstallet nå. Menn har en annen rolle i 
den moderne familie, og de kan ikke sette av 
tid som vi kunne. Alle sier jo det. Så blir jo 
dette en gjengs og godtatt oppfatning. En god
tatt forklaring.

Det er jo en sannhet som ikke kan skyves under 
en stol, men også en unnskyldning for ikke å 
anstrenge oss med å tiltrekke oss nye yngre 
kandidater. Av samme sannhet har vi en god 
forklaring på lav møteprosent. 

Vi var fornøyd med 60%. Nå er vi fornøyd med 
50%.

Hvis vi er enige om at det er mye vanskeligere 
nå enn før kan vi bare gi opp. Da kjører vi oss 
inn i umuligsporet. Umulig er den sterkeste 
bremsen for en ønsket utvikling. Nei, vi må snu 
oss i retningen som heter mulig  og krydre 
med innsats. Hvorfor i all verden skulle ikke en 
voksen mann la seg tiltrekke av vårt gode sam
funn?

Hva er det vi kan friste med når vi snakker med 
en ny kandidat? Jo, vi vet det godt. Brorskap, 
hygge, ideell læring, brodermåltid, internasjo
nalt arbeid i IGLD og utfordringer i leder
oppgaver.

Dette sier vel ikke så mye for en ukjent?

Men når den ukjente kommer nærmere vil han 
oppdage noe annet som frister sterkere til å 
søke medlemskap. Det er tryggheten og kjær
ligheten til druidismen og brorskapet som 
strømmer fra dere når dere snakker om det.

«La vår personlighet vekke interesse blant 
dem som ennå ikke er med oss og er ukjente 
med våre gode idealer», 

sa Knud Boye i 1955.» Hans ord er fulgt i en 
mannsalder med gode resultater.

Interessen og gleden ved å være en druid avtar 
ikke.

Men den enkelte bror må selvfølgelig gjøre en 
innsats.

Den norske Druidorden er nå den eneste orden 
i Norge med vekst. Spre denne positive sannhe
ten til brødre i alle grunnlosjer. Suksess avler 
suksess, og når alle vet om det positive kom
mer flere til å gjøre en innsats for ny vekst.

Hvis alle gjør en liten innsats vil utbredelsen 
fortsette.

Vi kan være stolte av Ordenens vekst og frem
gang. Men det utfordrende arbeidet som kreves 
for å bedre fremmøte og rekruttering må vi 
være sammen om.

Hva mangler vi? Hva kan vi gjøre? Kan vi 
gjøre en innsats?

Vi er de eldste i losjene våre og vi blir hørt.
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Fra grunnlosjene

Ny donasjon til  
Radiumhospitalets Legater

Ved generalforsamling i Den norske 
Druidorden FGDO`s Bidragskasse den  
7. april 2018 ble det vedtatt, etter forslag fra 
styret, å donere kr 200 000 til Radium
hospitalets Legater til forskning på prostata
kreft. Over de siste syv år har vi, på vegne av 
brødrene, donert til sammen kr 850 000.

Det er viktig å informere alle brødrene i 
Ordenen at de er med på denne støtten.
Barden hadde i nr. 2/2018 et fyldestgjørende 
referat fra generalforsamlingen i Den Norske 
Druidorden av FGDO`s Bidragskasse. Her 
kan man lese nærmere om regnskaper, bidrag 
til etterlatte og samlet utbetaling til etterlatte 
siden Bidragskassens etablering i 1995.

I etterkant har man mottatt følgende takke
brev fra Jan Vincent Johannessen:

Kjære Den Norske Druidorden FGDO.
Hjertelig takk for den generøse pengegaven 
på kr. 200 000-. øremerket vår forskning på 
prostatakreft. Vi setter stor pris på dette, og 
vil sørge for at gaven blir brukt til formålet.

Med de aller beste hilsener fra Jan Vincent 
Johannessen Radiumhospitalets legater.
(sign)

Glade givere – takknemlige mottakere.
Fra venstre: RSEE Geir Tofsrud, Jan Vincent Johannessen og Karl- Erik Giercksky fra 
Radiumhospitalets Legater, Styreleder Svein G. Madsen i FGDO`s Bidragskasse.
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Da forarbeidet for stiftelse av ny losje i Horten 
var ferdig, gjenstod bare å finne et passende 
navn. Det skulle vise seg å gi nye utfordringer, 
men også en oppsiktsvekkende løsning.

Vi fikk mange forslag til navn og det var van
skelig å velge. Navnet skulle jo ha en viss 
betydning og samtidig gi oss vår egen identitet. 
Vi bestemte oss relativt fort for «Misteltein», 
en velkjent vekst og mye omtalt i Keltisk sam
menheng. Dessuten er det jo her i Hortens
området den er mest utbredt i Norge. Etter 

Losjens navn – Orion
Jeg så i Barden nr. 3 at min losjes merke var omtalt. En slik kort omtale er nyttig 

for å få et overblikk over losje-Norge, men det kan bli litt kort og teknisk.  
Jeg vedlegger derfor en mer fyldestgjørende beskrivelse  

av hvordan vi fikk vårt navn…

Ved ROE Svein Syver Kaardahl losje Orion

ROE Svein 
Syver 
Kaardahl 
losje Orion
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samtaler med Riksstorsekretariatet (nå 
Kanselliet) fikk vi den 24. august 1994 beskjed 
om at vi kunne bruke det latinske navnet for 
veksten: Viscum. Dette var vi godt fornøyd 
med.

I to uker så alt bra ut med navnevalget. Deretter 
fulgte en ny samtale med Riksstorsekretariatet 
som beklaget å ikke ha undersøkt nærmere. 
Mistelteinens keltiske navn er brukt i 
Sandefjord, nemlig «Allbota», så der forsvant 
den muligheten. Etter flere mislykkede forslag 
var vi nå i ferd med å miste motet. 

Men, tilfeldigheter er underlige. En dag ble vi 
kontaktet av en losjebror i moderlosjen, 
Syvstjernen. Han kunne fortelle at Frimurerne 
hadde hatt opprydning på loftet i 
Handelsstandens hus, et lokale som Syvstjernen 
leide en periode. Der hadde de funnet en blå 
«fille» med stjernebildet «Orion» påmalt. 

I kjølvannet av dette funnet kom det for en dag 
at ved etableringen av losje nummer to i Norge 
(midt på 1930tallet) var planlagt at denne 
skulle hete «Orion». Kommende losjebrødre 
og/eller deres koner hadde da tatt initiativ til å 

tegne stjernebildet på et stykke blått stoff. Det 
var ikke noe lite arbeid, for «filla» målte hele 
2,9 x 4,0 m. Hvordan bildet var tenkt brukt har 
vi ingen formening om, men vi vet at den gang 
på 1930tallet var Druidlosjene i Norge under
lagt Svensk Jurisdiksjon, og det viste seg at det 
allerede fantes en losje i Sverige med navnet 
«Orion». Derfor ble «filla» lagt på loftet og 
navnet Syvstjernen valgt i stedet.

For oss som lette etter navn, ble dette bokstave
lig talt et stjerneskudd.  Som datterlosje av 
Syvstjernen var det ikke lenger tvil om hva vi 
skulle hete. Navnet og historien om funnet av 
dette gamle arbeidet, utført av noen av Hortens 
og landets første druider, ble meddelt Norsk 
Riksstorlosje som bifalt søknaden omgående. 

Slik fikk vi navnet vårt, og den store duken 
med stjernebildet Orion ble høytidelig avduket 
ved Brodermåltidet på Grand Ocean den 
26.08.95 da losje nummer 35 ble stiftet. 

Det er alltid slik at vårt første møte på høsten er 
en høytidslosje med markering av stiftelses
dagen, og da henges «filla» opp på hedersplas
sen i spisesalen.
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Den greske guden Janus har gitt navn til den første måned i året. Han avbildes alltid 

med to ansikter, et som ser tilbake og et som ser framover. Hvor godt passer ikke 

dette på den første losje på sagaøyas jord. 

Sanden var i utgangspunktet en sandslette som lå på vestsiden av Otras utløp. 

På Sanden bestemte Kong Christian Quart at det her skulle anlegges en ny by. 

Den skulle oppkalles etter ham, og byen fikk navnet Christian Sand. 

Navnet Fjölnir har betydningen økning eller utvikling av kunnskap. 

På nittenhundretallet var det en forening av studenter i København som startet en kamp 

for Islands selvstendighet med ordet som våpen, uten vold. Foreningen kalte de 

Fjölnir og seg selv Fjölnismenn. 

Losje nr. 41 FJÖLNIR 
Stiftet 10. September 1998 

Losje nr. 38 JANUS 
Stiftet 27. september 1996 

Losje nr. 39 SANDEN 
Stiftet 7. mars 1998 
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Brødre på tvers av fylkesgrenser
Losje Druidborgen Haukelidtur 2018.

For tredje år på rad var vi i år 13 brødre fra losje Druidborgen på  
tur til bror Åsmund sin fjellgård i Haukeli, nærmere bestemt i  

Vågslid ca. 800 m.o.h. nær Haukeliseter.

Ved EE.Ola Svendsen losje Druidborgen

Som vanlig på torsdag etter ankomst kledde vi 
om til losjemøte i Losje Mizar i Odda. Dette er 
vel en times kjøring fra Vågslid. Brødrene i 
Losje Mizar tok som vanlig særdeles godt imot 
oss og vi følte oss veldig velkommen. De dis
ket opp med påsmurte boller og kaffe før møtet 
og  deretter et fantastisk godt brodermåltid med 
ekte Thaimat. Ovatmøtet var fantastisk og 
bekrefter at det ikke er det perfekte, men gle
den og den gode atmosfæren som gjør et losje
møte til noe spesielt. Tusen takk til dere kjære 
brødre i losje Mizar.

Hyggelige samtaler, fin stemning og god mat er 
en fin oppskrift for et minnerikt losjemøte.

Etter en times kjøre tur tilbake til Vågslid  
avsluttet vi kvelden med en liten night cup.  
Fellesfrokosten ble nydt i stua til Åsmund og 
de brødrene som skulle sette garna for lørdag
ens middag gjorde seg klare. Som gårdeier har 
bror Åsmund fiskerettigheter i egne vann med 
garnfiske. 3 lag med hver sin båt i hvert sitt 
vann satt grna for å dra ut  lørdag formiddag. 
Kl. 14.00 var det lunsj i Åsmunds nøst ved 
Vågslidvannet. Nøstet har 2 åpne vegger ut mot 
Vågslidvann med peis, ovn, langbord og en 
fantastisk atmosfære. Det ble grillet med ditto 
drikke og festen var i gang. Vanligvis har vi til 
festmåltidet på fredag grillet et helt lam, men i 
år ble det entrecote med tilbehør. Langbord ble 

Hyggelige samtaler, 
fin stemning og god 
mat er en fin opp-
skrift for et minne-
rikt losjemøte.
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dekket i familiens store garasje som Åsmund 
har restaurert med alle fasiliteter.  Her ble det 
dype taler og gode samtaler som satt seg fast. 
Dette er ekte losje kjære brødre.

Lørdag morgen etter frokost er det spennende 
hvem som får flest og de største fiskene. Over 
40 pene ørreter  de to største på 1,5 kg som 
Hans Magnus Løbakk og Øyvind Baltzersen 
dro opp. Lunsjen i nøstet på lørdag bestod bla. 

av oppmalt ørret som Åsmund lagde fiskekaker 
av. Fantastisk godt. Middagen ble tradisjonelt 
helstekt ørret med tilbehør og rømme. Dette får 
en bare på Vågslid.

Selv om en kan kjenne seg sliten etter en slik 
tur sitter en igjen med en god følelse i en ekte 
losjeånd. Vi takker bror Åsmund for å få opp
levd nok en langhelg i den flotte delen av 
Hardangervidda på Åsmunds gård.

Stolte brødre 
med stor ørret.

Middag med  
helstekt ørret  
smaker ekstra 
godt sammen  
med losjebrødre.
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I tillegg til sine mange perioder som embedsmann 
så var han svært engasjert i oppbyggingen av 
Druidenes Hus i Kristiansand. Her ble utallige 
dugnadstimer lagt ned. Som en av losjens eldste 
brødre så har han også vært med på nyetablerin
ger av datterlosjer i Stavanger, Mandal, Arendal 
og Kristiansand.

Bror Terje har alltid vært meget pliktoppfyllende 
og skjøttet alle sine oppgaver med den største 
nøyaktighet. En av hans siste store oppgaver var 
som medforfatter og redigeringsansvarlig for 
boken om Selago`s  historie som ble utgitt i 2013. 
Uten bror Terjes møysommelige arbeid med gra
ving, systematisering og redigering så hadde 
denne boken neppe sett dagens lys.

Det er opp igjennom årene ikke mange losjemøter 
bror Terje har gått glipp av. Som han selv har sagt, 
så har det aldri vært aktuelt å sitte hjemme når det 
har vært losjemøte. Det har kun vært arbeidsreiser 
og ferieturer som for ham har vært gyldig fra
værsgrunn. Dessverre har han pga. sviktende 
helse måttet stå over noen møter de senere år.

Vi setter utrolig pris på bror Terje og hans bren
nende engasjement. Vi har mange gode minner 
fra din tid i losjen, kloke og velfunderte  tanker er 
noe vi lytter til og tar til oss. Losje Selago takker 
for alt Terje har gitt oss så langt. Det har vært et 
privilegium å få lov til å feire og hedre vår bror 
med tegnet for 40 år i losjen. 

Tildeling av 40 års tegnet til  
Old Erk Terje Mellingsæter losje Selago 

19.4.2018
Bror Terje har gjennom 40 år satt betydelige spor etter seg i losje Selago.  

Han er en høyt respektert bror som alltid har stilt opp for losjen og dens brødre. 

Ved bibliotekar Tommy Holter Moi losje Selago

Bror Terje 
Mellingsæter hedres 
med tegnet for 40 års 
innsats i den norske 
Druidordenen.
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I Merlins læresetninger blir det videre gitt klare 
retningslinjer hvordan det forventes at en ordens
bror skal opptre.

I Lunden og ved brodermåltidet er vi pålagt å 
bruke bestemte angitte titler og tiltaler. 

Er du valgt som embetsmann eller medhjelper må 
du i tillegg lære deg ritualer, handlinger og andre 
oppgaver som hører til.  Alt dette er ting som det 
tar tid å sette seg inn i.

Fra «Orvars hjørne» i Barden nr. 3/2004 har jeg 
derfor sakset følgende:

«Jeg tror vi alle har opplevd situasjoner hvor 
brorskapet har blitt satt på prøve. Fordi vi er 
forskjellige mennesker, med ulike interesser, bak-
grunn, synspunkter og tanker.»

Vi tenker kanskje ikke alltid på at i et ordenssam
funn må holdninger, adferd, innstilling og være
måte tilpasses brorsbegrepet. Skjer ikke dette, 
bortfaller en god del av det sosiale grunnlaget for 
ordensmedlemsskapet. Dette stiller store krav til 
oss alle. Druidismen er demokratisk i sin legning. 
Vi er medlemmer av vår orden for å utvikle oss 
selv for å kunne bli bedre mennesker og medmen
nesker. Gjennom tidløse, faste ritualer skal vi 
utvikle holdninger og tilegne oss kunnskaper.

Når brødre har sluttet å komme på møtene og litt 
for ofte i neste omgang melder avgang fra orde
nen er dette sosiale elementet ofte avgjørende.

Man kan ha møtt skepsis, irritasjon, nedvurdering 
– kanskje også antipati – og så forsvinner gleden 
ved å møte i losjen.

Der brorskapet ikke dyrkes, og tonen mellom 
brødrene kan være vel skarp, har man ikke klart å 
skille mellom vanlig foreningsliv og losjen. Man 
skal være var overfor det som kan skape splid, og 
ødelegge det gode vennskap, som ikke bare skal 
ivaretas, men simpelthen rendyrkes!! Kjære brø
dre. Det er mitt håp og ønske at disse enkle og 
manende ord blir tatt til ettertanke – og at de blir 
fulgt av alle.   (Red: Innlegget er litt forkortet)

Avslutningsvis fra siste Barden – ord fra vår 
«Syvende far i huset» bror Reidar:

-  For et forbilde skal jeg være, det sier 
Ordensloven.

-  Ritualene sier at jeg med handlinger skal 
vises hva Ordenen har lært meg.

-  Det holder ikke å si: Gjør som jeg sier – ikke 
som jeg gjør.

-  Det er ikke mine ord, men mine handlinger 
det kommer an på i denne sammenhengen.

«Takt og tone i losjesammenheng»
Det er skrevet og laget mange regler og forordninger for oss brødre hvordan  

vi skal tale og opptre i losjesammenheng. Allerede ved opptak avgir vi et  
høytidelig og bindende løfte som sier at vi ikke skal forulempe en  

ordensbror eller tillate at noen gjør ham urett.

Ideelt innlegg 28.08.2018 v/Old Erk Jan Edvard Ekenes losje Druidstjernen

Old Erk Jan 
Edvard Ekenes
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Losje Myrica inviterer til  
sommeravslutning

Velgjørenhetsutvalget i losje Myrica i Porsgrunn inviterte Kirkens bymisjon til en 
sommeravslutning på Druidenen i Druidenes hus i Porsgrunn.

Ved ROE Roar Olsen losje Hringar

Kirkens bymisjon i Porsgrunn startet opp i 
Porsgrunn høsten 2017, og allerede 7. desem
ber 2017 så prosjektet «I jobb» dagens lys.

Dette er et lavterskeltilbud til de som faller 
utenfor de fleste andre ordninger. De møtes to 
ganger i uken, og etter samlet frokost er det ut 
på jobb.  

Blant andre oppgaver så driver deltakerne kafe 
Ankerplassen i Brevik, som allerede har rukket  
å bli en populær plass.

Kirkens bymisjon samarbeider i stor grad med 
Porsgrunn kommune, og har i vår, i tillegg til 
mange andre prosjekter, ryddet på Kattøya i 
Eidangerfjorden.

Leder for Kirkens bymisjon, Håkon Stornes, 
takket for invitasjonen, og syntes det var hyg
gelig at losje Myrica inviterte til middag på 
losjehuset. Dessuten passet dette bra, siden 
dette ville bli å betrakte som en avslutnings
arrangement før sommerferien.

Losje Myrica synes på sin side det er hyggelig 
at vi fikk denne anledningen, og det var god 

stemning rundt bordet. Til sammen deltok det 
atten personer på dette arrangementet, og av 
disse kom syv fra losje Myrica. I tillegg under
holdt Arild Weholt med trekkspill og sang.

En takk til alle som har bidratt til å få dette i 
stand, og en spesiell takk til bror Tarjei, som 
sørget for at vi fikk servert en nydelig middag i 
form av kyllinggryte med salat og ris, med 
karamellpudding til dessert.

Her er brødre fra 
Myrica sammen 
med deltakere fra 
Kirkens bymisjon 
og deltakere i 
prosjektet «I 
JOBB»

Edel Erk Dag Krogstad, leder for Velgjøren-
hetsutvalget, Hans Martin Gullhaug, og leder 
for Kirkens Bymisjon, Håkon Stornes.
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Concordiagildet Hamar på  
Napoleonsbesøk i Stange

På gården Røhne Nedre 3 km sør for Stange sentrum finnes et gammelt hus med 
unike vegg- og takmalerier fra 1850. Concordiagildet avla gården et besøk.

Av Eiliv Sandberg, losje Pastos.

Til sammen 14 brødre fra losjene Pastos, Nemeton 
og Taiga og 6 ledsagere besøkte gården Røhne 
Nedre hvor eieren Karoline Finstad Vold orien
terte. Huset er opprinnelig fra 1600tallet og var 
på nippet til å bli revet for noen tiår siden. Men da 
man forstod den kulturelle verdien av det som lå 
bak nyere maling, ble maleriene reddet. Så startet 
et møysommelig restaurering og konserverings
arbeid av vegger og tak. Dette gikk over mange år 
og uten mye økonomisk støtte.

Maleriene er fra 1850 og ble utført av en omrei
sende svensk kunstner ved navn Eriksson. 
Prosjektet ble initiert av gårdens daværende eier 
som var militær. Han hadde kjøpt gården i 1804, 

og mer enn 45 år senere var han sannsynligvis 
blitt en stor beundrer av Napoleon. Motivene 
viser for en stor del scener fra keiserens liv, hans 
giftemål, men særlig hans gravferd i 1840. På 
bildet skimtes noen av scenene. Napoleon døde 
på St. Helena i 1821 og ble gravlagt der. I 1840 
ble hans jordiske levninger brakt til Paris. Her 
samlet enorme folkemengder seg for å ta endelig 
farvel med den omstridte keiseren. Og ti år senere 
ble maleriene til på Røhne i Stange. Men på veg
gene er det er scener fra den svenske kong Oscar 
den førstes tid.

Etter orienteringen ble det servert kaffe, og natur
lig nok napoleonskake.

Fra venstre: Dyre Karterud, Jahn Lundsveen, Torill Sørum, Hans Petter Korsveien, Thor Johansen, 
Aase Lie, Reidar Syversen, Einar Afseth (delvis skjult), Kari Stensbye, Erik Stensbye, Ann Birgit 
Ødbehr, Eiliv Sandberg (foran), Jan Fraurud, Astrid Bryhni Asla, Dag H. Sandbakken, Per Helge Asla 
(Halvt skjult) Morten Torgersen, Knut Aage Sveen, Per Walter Lie, Kari Løken Sandberg.  
Foto: Karoline F. Vold
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Sommeravslutningstur for Concordia 
Gilde i Porsgrunn

Mandag den 28. mai reiste 33 personer fra Concordia gilde på sin årlige  
sommeravslutningstur i et fantastisk sommervær. 

Ved Oddvar Sørheim ex Oldemann

I år ble det en tur med overnatting. Turen gikk 
fra Porsgrunn til Sandefjord med buss, her gikk 
vi om bord på Colorline som fraktet oss til 
Strømstad hvor vi overnattet overnattet på 
Laholmen hotell.

På hotellet ble vi godt tatt imot og innlosjert på 
fine renoverte hotellrom.

På kvelden fikk vi en fantastisk 3 retters mid
dag. Mange koste seg til musikk i pianobaren 
etterpå.

Neste dag gikk turen ut til Koster i fortsatt det 
samme fine været. Her ble det tid til en vand
ring rundt på Sydkoster før vi fikk servert lunsj 
på Koster hotell.

På ettermiddagen gikk turen tilbake til 
Strømstad hvor vi reiste hjem igjen med siste 
ferge til Sandefjord og buss til Porsgrunn.

Hele gruppa på Koster.Noen var slitne og tørste etter gåturen på øya, her fra terrassen på 
Koster hotell.
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Losjetur	i	Druidenes	fotspor	til	England	

9.	–	12.	mai	2019(	4	dager).	

	
Bli	med	på	en	fantastisk	losjereise	med	opplevelser	og	historie	til	England.		

På	denne	turen	skal	vi	følge	en	historisk	reise	i	kelternes	og	druidenes	fotspor.	

Vi	skal	blant	annet	på	tidlig	morgenvandring	med	guide	rundt	steinene	i	Stonehenge,	besøke	
Old	Sarum,	Avebury	og	Silbury	Hill	med	guide	-	alle	stedene	proppet	med	engelsk/druidisk	
historie.	I	tillegg	skal	vi	på	besøk	på	Blendheim	Castle,	der	hvor	Winston	Churchill	vokste	opp	
og	levde	i	mange	år.		

Det	blir	også	bryggeribesøk	med	ølsmaking	i	Devises,	sightseeing	med	guide	på	Oxford	
University	m.m.		

Pris	

I	dobbeltrom:		 Kr	7300,-	uten	fly		 	 kr			9200,-	med	fly	 	 	

I	enkeltrom	 	 Kr	8750,-	uten	fly		 	 kr	10650,-	med	fly	

Prisen	er	beregnet	på	min.	20	deltakere.	Få	plasser!	

Påmeldingsfrist	1.	februar	2019		

I	prisen	inngår:	direkte	fly	t/r	London,	3	netter	med	frokost	på	godt	hotell	i	Salisbury,	all	
transport	med	buss	i	England,	museums	besøk	og	flere	guidede	turer,	bryggeribesøk	med	
ølsmaking,	pub-lunsj	og	andre	måltider,	reiseleder	med	fra	Norge.		

Hvis	dette	er	av	interesse	–	meld	deg	på	eller	ta	kontakt	med	Olderk	Einar	Zakariassen	på:	
einar@vinogmatglede.no	eller	på	tlf.	91157318	

	

	

Losjetur i Druidenes fotspor til England
9. – 12. mai 2019 (4 dager)
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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
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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.
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Filmens Hus
Dronningensgate 16 AS

Forretningseiendom
 

0152 OSLO

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

2846 BØVERBRU
TLF. 61 19 69 00



28    Barden nr. 4 – 2018

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
30.11	 ØRJAN		RANGBERG	 004	 MERLINS-STJERNE
12.11	 GEIR	ARNE		HAGBY	 005	 BARDSTJERNEN
05.11	 BJØRGULV	TANGEN		GUNDERSEN	 009	 SELAGO
06.11	 ROAR		SKOGLUND	 016	 SILVA
25.11	 BJØRNAR		HYNNE	 018	 ABARIS
11.11	 KENNETH		SKAR	 032	 CORONA
11.11	 DAG	OLAV		SKARPNES	 033	 NIDAROS
23.11	 STIG		FREDHEIM	 034	 MIZAR
09.11	 JAHN	GUNNAR		KRISTIANSEN	 059	 CUSTOS
11.12	 PER	OLAV		LUDVIGSEN	 015	 PYTHAGORAS
10.12	 ERIK		LINDSETH	 017	 AVALON
16.12	 MORTEN		DAVIDSEN	 028	 FRATERNITAS
12.12	 INGE		OLSEN	 035	 ORION
05.12	 MARTIN		BRÅTEN	 043	 FRAXINUS
18.12	 RUNAR		GUNDERSEN	 045	 RASALAS
29.12	 THOR	BERTRAND		GRØNNERØD	 050	 UXELLO

60 år 
08.11	 TROND	ARNE		CRAME	 002	 SYVSTJERNEN
11.11	 TERJE	VARDENÆR		ARNESEN	 007	 ALLBOTA
18.11	 JON		BÅRDSETH	 011	 SAGALUND
03.11	 PETER		GULMÄLÄ	 031	 EKEN
18.11	 ARNE	KJELL		SVENSEN	 051	 TERRAPAX
14.11	 EGIL	O.		HORPESTAD	 057	 TRYGGVASON
30.12	 BERNT	FAUSKE		BERNTZEN	 015	 PYTHAGORAS
21.12	 ARNT		MYRMO	 039	 SANDEN
22.12	 GEIR	OVE		ERGA	 049	 SKJALGSSON
30.12	 JAN		HOLE	 057	 TRYGGVASON

70 år 
19.11	 FINN	KÅRE		DYRØ	 006	 OVATSTJERNEN
30.11	 BJØRN		CHRISTIANSEN	 043	 FRAXINUS
28.11	 STEINAR		DIDRIKSEN	 048	 CETUS
12.11	 STEIN	EINAR		AUNO	 060	 PHOENIX
29.12	 ARNE		GUNNULFSEN	 004	 MERLINS-STJERNE
03.12	 KNUT		NILSSVEEN	 016	 SILVA
27.12	 PER	KOLBJØRN		BJØRSETH	 023	 CYGNUS
05.12	 ODD	ARNE		LIAN	 047	 BELENUS
22.12	 TERJE	INGEBRIGT		ERIKSEN	 047	 BELENUS
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Ideelt Vi gratulerer

75 år 
11.11	 HARALD	ARNE		DAMM	 005	 BARDSTJERNEN
02.11	 JAN-OTTO		JONASSEN	 014	 MYRICA
17.11	 KÅRE		NORDGÅRD	 017	 AVALON
01.11	 KJELL		KRISTIANSEN	 021	 PLENYDD
07.11	 PER	HALVOR		TVEITAN	 045	 RASALAS
17.11	 ARNE	JOHAN		ØVRUM	 054	 MALVA
15.12	 JAN	RICHARD		BERG	 001	 NORDSTJERNEN
03.12	 ROLF	WILLY		OLSEN	 003	 DRUIDSTJERNEN
12.12	 PER	KRISTIAN		SKAR	 003	 DRUIDSTJERNEN
30.12	 KÅRE	MAGNOR		FOSS	 029	 KRITON
01.12	 GUNNAR		KLUGE	 037	 JADAR
22.12	 PER		VOLL	 037	 JADAR
13.12	 JOHAN		STIEGLER	 037	 JADAR

80 år 
17.11	 KNUT	ÅGE		SVEEN	 012	 PASTOS
08.11	 STEINAR		JENSSEN	 018	 ABARIS
06.11	 PAUL	KÅRE		RØRBAKKEN	 026	 HEDERA
28.12	 PER	ANDREAS		ENGELSEN	 006	 OVATSTJERNEN
19.12	 FINN	MOE		JOHANNESEN	 028	 FRATERNITAS

85 år 
01.11	 AUDUN	P.		GRIMSTAD	 021	 PLENYDD
20.11	 KJELL	VIDAR		THORBJØRNSEN	 024	 CROMLECH
11.12	 JAN	ALBERT		BARTH-NILSEN	 010	 IDRIS
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Dødsfall
Losje Balder
VI grads bror Kaare Magnar Watervik
Født 29.03.1951
Opptatt i Druidordenen 24.01.1984
Død 18.08.2018

Losje Celyn
V grads bror Arne Lunde
Født 09.07.1930
Opptatt i Druidordenen 18.10.1990
Død 02.09.2018

Losje Nordstjernen
VI grads bror Sveinung Hoel
Født 04.09.1930
Opptatt i Druidordenen 23.02. 1972
Død 03.09.2018

Losje Allbota
V grads bror Kjell Magnus Fossnes
Født 08.09.1927
Opptatt i Druidordenen 25.01.1989
Død 16.09.2018

Losje Custos
V grads bror Sten Arne Hansen
Født 29.03.1965
Opptatt i Druidordenen 04.09.2003
Død 29.09.2018

Vi lyser fred over våre brødres minne.

Losje:  Navn: Født Opptatt:

NORDSTJERNEN Jan Gulbrandsen 19-des-59 19-sep-18
NORDSTJERNEN Bjørn S. Vikestad Sem 25-aug-62 19-sep-18
FRAXINUS Fredrik Follestad 29-sep-82 21-aug-18
NORDSTJERNEN Dag Ottar Austrheim 19-feb-63 19-sep-18
SYVSTJERNEN Andreas Herheim 12-jul-86 26-sep-18
SYVSTJERNEN Fredrik Fjellanger Toftegaard 21-nov-84 26-sep-18
DRUIDSTJERNEN Tore Henden 25-mai-71 25-sep-18
ALLBOTA Jan Arne Wallace 13-jul-59 29-aug-18
SAGALUND Martin Aas 08-sep-86 04-sep-18
TAIGA Roy René Hansen 31-aug-87 28-aug-18
TERRAPAX Odd Einar Robertsen 26-apr-68 04-sep-18
HRINGAR Thomas Nymoen Bråten 11-aug-86 20-sep-18
HRINGAR Torgeir Nilsen 25-okt-67 20-sep-18
HRINGAR Jan Morten Hagen 04-jan-64 20-sep-18
RASALAS Espen Forsland 21-jul-77 05-sep-18
MIZAR Steinar Petersen 05-sep-47 30-aug-18
CORONA Hans-Ruben Horn 16-jun-87 08-mai-18
PLENYDD Kjell Arvid Kittang 09-aug-53 13-sep-18
TRYGGVASON Rolf Asbjørn Jonassen 26-jul-75 19-sep-18
YGGDRASIL Håkon Johnsen Skimmeland 03-feb-75 30-aug-18
TRYGGVASON Snorre Aske 04-mai-70 19-sep-18
FRATERNITAS Tor Emil Indsetviken 12-nov-56 20-sep-18
FRATERNITAS Ingebjørn Sørbotten 08-jun-54 20-sep-18
CETUS Thor Christian Rambo 15-nov-69 05-sep-18
CETUS Ørjan Hansen 30-okt-76 05-sep-18

Nyopptatte brødre



Returadresse: DnD Kanselliet, Postboks 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

BARDEN
ISSN 08052298

Organ for Den norske Druidorden FGDO

TRYKK: BK.no, Sandefjord

HORTEN SØM 
& 

SALMAKERVERKSTED AS 

BIL – BÅT – MØBLER – MC – SNEKKEROPPDRAG 

MOBIL: 95O 24 279 - 922 69 42O 
EPOST: catona@sf-nett.no 


