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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 nærmer seg jul og vi får det travelt. Mange av 
oss har en tendens til å være et annet sted i hodet 
enn der vi er. Enten henger vi igjen der vi var eller 
vi er på vei dit vi skal. Resultatet er at kreftene og 
oppmerksomheten lekker ut enten bakover eller 
framover. Rastløsheten inne i oss medfører at vi 
ofte er underveis til et annet sted. Vi forsøker å 
spare tid i fremtiden ved å forte oss, men glemmer 
å leve i nuet. Tid kan man nok ikke spare slik man 
gjør med penger. Jo mer man forsøker desto kor
tere blir dagene og ukene.

Man bør kanskje tenke mer på å være tilstede i sitt 
eget liv –enn å la seg prege av omgivelsene – eller 
som professor Jan Vincents Johannessen sier i sin 
bok «Kunsten å leve»:

Kunsten å leve – består ikke i å skaffe seg mye å 
leve av, men noe å leve for. Og den består i å bruke 
dagen i dag. Hvor ofte setter vi oss egentlig ned og 
tenker på hva det er vi fyller livet vårt med av uve-
sentligheter? Hvor ofte haster vi ikke i vei fra det 
ene stedet til det andre uten å forstå at livet er det 
som ligger imellom. I stedet for en vandring, gjør 
vi det til en transportstrekning fra fødselen til 
døden.»

I dette nummer av Barden har ROE Svein Erik 
Røed et ideelt innlegg hvor han nettopp reflekterer 
over det å være til – akkurat der og da –alene med 
sine tanker i en liten båt under stjernehimmelen. 
Også ROE og Hedersdruid Reidar Syversen maner 
til ettertanke i sitt innlegg om ordet og Bent Joar 
Wang beriker oss med sine tanker om moral og 
etikk. Vi har også innlegg om losjebrødre som har 
fått 40 års tegnet og Ordenens Fortjenestetegn i 
gull. De har vært foregangsmenn i sine losjer og  
fortjener å hedres og aktes for sin innsats. De er 
gode forbilder for oss alle.

Mitt nyttårsønske for det nye året er at jeg kan 
klare å være mer tilstede her og nå – både i eget liv 
og for de jeg bryr meg om.

God jul og godt nytt år 
til dere alle.
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Ordensledelsen med tilknyttede utvalg har hatt 
et godt arbeidsår. Mange saker er behandlet, 
beslutninger er tatt og oppgaver er gjennomført. 
Jeg tror også det samme er tilfellet for våre 
Storlosjer og Grunnlosjer over hele landet. 
Tilbakemelding jeg får tilsier at det er mye posi
tivt som skjer, og det skaper ny motivasjon og 
pågangsmot. 

Ordenen er som samfunnet rundt oss inne i en 
endringens tid. Det er noe vi må ta alvorlig. 
Endringer må vurderes nøye før vi gjennom
fører disse. Vi kan ikke gjøre endringer kun for 
endringens skyld.  Når det er sagt, så er mye av 
det vi har i Ordenen absolutt på høyde for å 
møte framtiden. Våre rituelle møter og lærever
ket vi finner der, står fjellstøtt. Det er en del ting 
rundt dette vi trenger justering av. Mitt inntrykk 
er at mange losjer gjør noen grep som bidrar til 
økt tilpasning til samfunnet rundt. Det er bra, og 
trygger framtiden. Det er EE og hans embets
menn som må lede an for å få losjen enda bedre.

Tiltak for å gjøre vår Orden bedre kjent i sam
funnet har vi ikke funnet noen felles løsning på, 
men arbeid er i gang for å samle informasjon 
om hva den enkelte losje gjør for lokalsamfun
net. Det er tanken at dette skal gi inspirasjon til 
losjene til å sette i gang aktivitet i egen losje. 
Jeg har inntrykk av at mange ser utfordringer i 
hvordan de skal gi informasjon til utenforstå
ende om losjen. Vår visjon – «Druidordenen 
skal gi hver bror kunnskap, verdier og hold-

ninger slik at de ved det gode eksempelets 
makt kan bidra til et bedre samfunn» er et godt 
utgangspunkt, og er noe de fleste forstår. Det er 
også en god innfallsvinkel for å gi god informa
sjon til utenforstående.

Bidragskassens og Ordenens bevilgning på kr. 
200.000 til forskning på prostatakreft ble over
rakt til Radiumhospitalets legater i juni. Det ble 
meget godt mottatt, og er en god sak å gi støtte 
til. 

Kjære brødre
Året 2018 går mot sin ende, og jeg håper vi kan se tilbake på året  

med en god følelse for det vi har fått utrettet siden siste nyttår.  
Hvis ikke, så får vi alle nye muligheter i året som kommer.
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Riks Stor Edel Erk  
Geir Tofsrud
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Den første store aktiviteten på det nye året er et 
nasjonalt møte i IGLD i Porsgrunn. Det skjer 
mye i IGLDsammenheng og vi ser for oss økt 
internasjonalisering i årene som kommer.

I mars er det Riksmøte med behandling av lov
endringer og valg. Vi ser fram til et godt møte, 
og håper alle forberedelser har gitt alle en 
mulighet for å sette seg inn i saksdokumentene.

Men først er det julehøytid. Mange ser fram mot 
et lite avbrekk i hverdagen, og en pause fra jobb 
og daglige oppgaver. Prøv likevel å finne tid til 
ettertanke og tanker om året som kommer. Det 
er også mange som er ensomme, og i slike høy
tider forsterkes dette ofte. En samtale, et besøk 
eller en invitasjon blir ofte satt stor pris på, og 

koster oss lite. Jeg håper alle får en god høytid 
i samvær med sin nærmeste familie og gode 
venner, og får påfyll for aktivitet i det nye året.

Mine embetsmenn og jeg ønsker dere alle med 
familie en riktig god, fredfull og harmonisk 
julehøytid. Vårt ønske for det nye året er et godt 
år for våre brødre og vårt druidiske arbeid.

Embættismenn minir og ég óska öllum bræðrum 
og fjölskyldum þeirra glðilegra og friðsælla
Jóla. Vid vonum að komandi ár verði einnig 
gott ár  fyrir bræðurna og okkar druidiska starf.

Gjøvik november 2018
Geir Tofsrud
Riks Stor Edel Erk

Under stjernehimmelen
En tviler sto på veien
en stille vinternatt
og ble av himlens stjerner
forunderlig betatt.

De sank med sine gåter 
ned i en tvilers sjel. 
Det uutgrunnelige
Slo tankens tvil i hjel.

Et hjerte fant en verden
Som var og ikke var
Uløselige gåter
Ble i seg selv et svar.
Dagny Tande Lid
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I fremmedordboken beskrives kanselli som: 
Kontor for ekspedisjon av skriv fra statssjef, 
regjering eller statsadministrasjon. Kansellist er 
følgelig tjenesteman ved dette kontoret.

Det er derfor med en viss ærefrykt redaktøren 
slår telefonnummeret til Kanselliet for å avtale 
et telefonintervju med den nye kansellisten. 
Man erindrer hva man har lært om skikk og 

bruk angående tiltaleform. Skal jeg tiltale han 
med De eller du? Har han tid? Eventuelt før 
påske?

Mye blir avklart idet kansellisten raskt svarer, 
uten  forsinkende mellomledd, på vestfolddia
lekt. Joda  klart vi kan slå av en prat… Etter å 
ha stilt første spørsmål om hvilke interesser han 
har glemmer jeg raskt resten av forberedelsene 

Kansellisten på kanselliet
1. oktober begynte vår nye kansellist Jan-Ole Pedersen i sin nye  

jobb på vårt Kanselli i Sandefjord.

Vår nye kansellist, Jan-Ole Pedersen, smiler selv når «kunden» ikke ser han.
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mine. Det viser seg at vi begge er interessert i 
gamle biler. Jeg tar meg i å bli litt misunnelig. 
Jan – Ole (vi er allerede på fornavn) har for 
tiden en Triumph TR6 (1971 mod) samt et par 
gamle Volvo 142 fra 1974. Han er også regn
skapsfører i en motorvognklubb. Jeg legger ut 
om min gamle MG Midget (gul) som jeg hadde 
før jeg giftet meg. Etter en stund penser jeg litt 
uvillig tilbake fra samtale til intervju. Så langt 
har JanOle nesten fått vite mer om meg enn 
jeg om han.

Om JanOles privatliv kan følgende tilføyes: IT 
mann som i flere år har jobbet i Norge og ved 
et IT senter i Nederland (7 ½ år). Der traff han 
sin kone som er fra Kapp Verde i Vest Afrika. I 
2003 kom han hjem til Norge og ble raskt med
lem av losje Allbota i Sandefjord. I 2006 var 
han med og stiftet losje Cetus. Der har vært 
formann i festkomiteen, Ytre vakt, CM, SKR, 
MEE, EE  og er nå TJOE. JanOle er også med
lem av Ordenens ITutvalg.

Han er relativt ny i jobben, men begynner å få 
en grei oversikt. Dagene går med til å holde 
orden på Ordenens matrikkel (fortegnelser, 
register,medlemmer, dødsfall etc.) innkjøp av 
diverse materiell, regnskap, bankbidrag, besva
relse av forespørsler, sekretæriat m.m. For en 
utenforstående kan det virke vanskelig for 

Ordensledelsen å lage en stillingsinstruks som 
dekker alle oppdukkende gjøremål. Kanskje 
burde yrkestittelen Diversør innføres på 
Kanselliet.

Jan Ole er glad for at «Gammelkansellisten» 
Erik Eriksen fortsatt holder koken – og skal 
være med å lære han opp fram til Erik slutter 
våren 2019.

Redaktørens inntrykk av vår nye kansellist er 
udelt positiv (det hjalp at han var interessert i 
gamle biler). En kontrollsjekk av kansellistens 
kvaliteter blant andre losjebrødre gjør meg 
trygg på ansettelsen av han. Han fremstilles 
som ivrig, hyggelig, pliktoppfyllende og losje
mann «på sin hals» . Kort sagt: «hel ved».

JanOle understreker at for han er losjen en 
plass for å glemme det daglige maset og til
føyer: «det er krevende å være menneske. Jeg 
føler at jeg får renset sinnet i losjen. I tillegg 
føler jeg at alle vil hverandre vel og at jeg er 
omgitt av blide hyggelige mennesker. Jeg har 
fått troen på at menneskene innerst inne er 
gode»…..

Barden ønsker JanOle alt godt i den  
nye jobben.
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Fra grunnlosjene

Høytidsmøte i losje Myrica i 
Porsgrunn

Ordenens Fortjenestetegn i gull tildelt ROE/Ridderen av  
lettmetall Bjørn Kittilsen, losje Myrica 

Ved Tjoe Bjørnar Sørensen, losje Myrica

Mandag den 5. avholdt losje Myrica i Porsgrunn 
høytidsmøte med utdeling av Ordenens 
Fortjenestetegn i gull til Riksolderk Bjørn 
Kittilsen.

Bror Bjørn ble tatt opp i losje Myrica 7.mars 
1983 og har gått gradene fram til 7.grad som 
han ble tildelt 25.august 2012.

Han har til sammen hatt 6 verv i grunnlosjen og 
Storlosjen og har vært et godt bindeledd for 
samarbeidet i losjemiljøet i Norge – samt i for
bindelse med vår vennskapslosje Oldenburg i 
Tyskland.

Det var hele 76 brødre til stede på møtet.

Fra ordensledelsen stilte RSME GeirKåre 
Solheim, RSSkm Petter Solberg og RSCM 
Asbjørn Strand.

Det var embedsmennene fra Riksstorlosjen 
som sto for utdeling av fortjenestetegnet, og 
dette ble gjennomført på en høytidelig og ver
dig måte.

Bror Bjørn var både overrasket og glad for 
denne utmerkelsen.

Barden gratulerer!

Fra venstre mot høyre: EE Bjørnar Sørensen, ROE Bjørn Kittilsen, RSME Geir Kåre Jordheim,  
RSSkm Petter Solberg, RSCM Asbjørn Strand.
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Ideelt

En sen og mørk høstkveld sitter jeg i båten 
ute på Storsjøen i Østerdalen for å prøve om 
storørreten tilfeldigvis kunne være sulten. Jeg 
har et nedlagt småbruk der oppe hvor jeg er 
oppvokst. Natta er svart og den følelsen jeg 
har er at det er bare meg alene sammen med 
en fantastisk stjernehimmel. Sjøen er mørk 
og uutgrunnelig og det er dessverre helt vind
stille, det er heller ikke ei sky på himmelen 
som kunne gitt lett regn.

Men, egentlig er det etter hvert som jeg sitter 
der ikke ørreten, men i stedet stjernehimme
len som akkurat da opptar meg som det store 
mysteriet; Jeg finner Karlsvogna, Store Bjørn, 
Nordstjernen og en rekke andre stjernebilder, 
men,, Syvstjernen forblir gjemt for meg, og 
midt i det hele så er det ugjenkallelige hvor 
fullstendig uanselig jeg selv er. Jeg blir så 
liten at jeg faktisk ikke kan regnes med i dette 
store bildet som ligger over meg..

Det eneste jeg vet med sikkerhet er at: JEG 
ER, JEG FINNES HER OG NÅ, og jeg er 
evig takknemlig for at jeg kan oppleve og ha 
denne følelsen av litenhet i nuet. Til hverdags 
er jo som regel egoet størst.

På den andre siden av sjøen blinker det i små 
opplyste vinduer, det er både fastboende som 
har tatt kvelden og hyttefolket som er på 
plass, slik er det langs hele denne store sjøen; 
og det er da jeg spør meg selv: Hva gjemmer 

det seg bak disse vinduene som i en mye min
dre skala er som en stjernehimmel? Er det 
bare glede, hygge og varme? De lysene jeg 
ser utleverer ikke noe, de er ugjennomtrenge
lige. De utleverer ikke om det i stedet for 
kjærlighet og varme er iskald høflighet som 
dreper kjærlighetsforhold som startet så godt, 
hvor fredelig familieidyll blir ødelagt av 
alkohol eller narkotika eller andre hverdags
tragedier.  

Refleksjon 
Ved ROE Svein Erik Røed (holdt på Riddermøte 13.10.2018 i Sandefjord)

Svein Erik Røed.
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Ideelt

Jeg vet ikke hvor men bak enkelte fasader 
utspiller det seg nok vonde ting som ingen 
utenforstående vil være i stand til å løse. Vi er 
nå engang slik at vi går ikke inn i andre fami
liers hverdag.

Og tankene går videre.., til de store skueplas
sene i vår verden, til Syria, Jemen, Vest 
Sahara, Myanmar og videre og videre til alle 
de forferdelige skueplasser jeg daglig leser 
om; hvor bomber og geværer står for all 
snakk og handling. Der hvor mennesker dre
pes og lemlestes på det mest grusomme, ikke 
bare krigere, men barn og kvinner, fortrinns
vis og som regel, de fattigste av de fattige.  
Hvor de krigførende forsyner seg av alt som 
kunne gitt levelige vilkår for en sivilbefolk
ning og hvor man bare utviser forakt for for
svarsløse og våpenløse.

Alt dette kan jeg selvsagt forsvare meg mot 
ved å snu ryggen til kjennsgjerningene.  
Personlig ville jeg jo ikke kaste granater inn i 
en barnehage, jeg ville jo heller ikke voldta 
en mindreårig jente eller gå inn i et hjem, 
forsyne meg med det jeg ville ha og så brenne 
ned huset uten tanke på de som eventuelt 
måtte befinne seg der.  

Men!! JEG har ikke noe med dette å gjøre, 
JEG har problemer nok som jeg har. Andre 
får ta seg av dette. Tanken vil likevel ikke helt 
slippe taket. Er jeg noe som helst forskjellig 
fra de som opplever dette? Hva om jeg også 
levde under samme forhold? Jeg tror nok at 
jeg ikke da kunne slått meg på brystet og 
fremhevet egen fortreffelighet. Men.., jeg vet 
ikke og vil heller ikke vite. Spørsmålet blir 
liggende i natteluften over meg: TENK OM 

DETTE VAR MEG, hvordan ville jeg rea
gert?

Men, som sagt jeg har nok med mitt. Jeg har 
jo en forestående rettssak angående grense
oppgang av eiendom foran meg! Jeg har egen 
helsesituasjon å tenke på. Jeg kan bekymre 
meg over fremtiden til mine barnebarn.  Men 
innerst inne vet jeg at dette tross alt er baga
teller, spesielt hvis jeg dreier tankene til våre 
Læresetninger og generelt til Ordenens 
mange visdomsord. Visdom og lære som har 
betydning under alle forhold i livet.

Mens jeg sitter med mine egne tanker har 
også et lett skydekke trukket seg over him
melen og stjernehimmelen er blitt borte.  Jeg 
sitter enda en stund bare med summingen fra 
den elektriske dreggmotoren som bakgrunn, 
men med visshet om at det er ganske tungt å 
gå inn i sitt innerste og så løfte alle stenene 
som ligger på rekke og rad.  Er det ikke der 
bl.a. ansikter som jeg er glad i, men som var 
så lette å såre?  Mange av disse er og var så 
forsvarsløse, jeg finner nå at absolutt ingen 
var betydningsløse.

Etter hvert vil sløret løse seg opp, ikke bare 
på himmelen men også i meg selv. Jeg har 
nok hatt et ettertenksomhetens øyeblikk hvor 
jeg har satt navn på forhold og hendelser som 
dukket opp denne spesielle natten. Nå kan jeg 
igjen se opp mot stjernehimmelen som sakte 
begynner å bli skyfri, et himmelrom jeg nes
ten ikke vet noe om. Det jeg vet er at 
Syvstjernen er der ute et sted og jeg håper at 
om jeg ikke finner den så vil den finne meg.



10    Barden nr. 5 – 2018

Fra grunnlosjene

Torsdag 8.november 2018 ble Arne Bye tatt 
opp som ny bror i losje Pastos på Hamar. I seg 
selv var dette en gledelig begivenhet for losjen 
og ordenen i et flott gjennomført møte. Men det 
var ikke nok med det, og her kommer svaret på 
den litt kryptiske overskriften. Med seg på 
møtet hadde nemlig bror Arne sine kjødelige 
brødre Geir Bye og Helge Bye. Dermed ble det 
3 x Bye på møtet. Og brødrene Bye represen
terte losjene Pastos på Hamar, Elysium på 
Lillehammer, og Phoenix på Gjøvik. Dermed 
var også alle tre mjøsbyene representert med 
hver sin losjebror! 

Nei, dette får vi aldri oppleve igjen.

I sin åpningstale sa Edel Erk Børre Nordsveen 
blant annet: «I natt får vi en ny bror som ønsker 
å være sammen med oss i vårt fellesskap. En 
søker som vi enda ikke kjenner, men som vi i 
tiden framover skal bli kjent med. Vi vil opp
fordre han til å la tankene vandre opp mot 
stjernene for å sette sitt eget liv i perspektiv.»

Bror Arne fortalte etter brodermåltidet at han 
hadde vært veldig spent, men at han hadde hatt 
en fin kveld. «Det var en spesiell og fin opp
levelse med mye fin musikk. Alt som ble sagt, 
må jeg nok bruke lang tid på å forstå», sa en 
fornøyd bror Arne.

3 x hurra på Hamar
Dette får vi aldri oppleve igjen!

Tekst: Eiliv Sandberg, losje Pastos. Foto: Hans Egil Moshølen, losje Elysium.

Losjebrødre og kjødelige brødre, f.v.: Arne Bye, losje Pastos Hamar, Geir Bye, losje Elysium 
Lillehammer, Helge Bye, losje Phoenix Gjøvik. 
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Fra grunnlosjene

Ord er noe fint. Du kan 
uttrykke meninger ved å 
bruke mange ord, og du kan 
uttrykke tanker ved å bruke 
få ord.

Da Kristoffer Uppdal i 1910 
begynte å skildre forholde mellom 
de fastboende og rallaren, trengte 
han 10 bind. Hemmeligheten med 
livet avslørte han med få ord:

Kvinna er framtida og livet.

Elskar du livet, elskar du kvinna –

Hatar du kvinna, daa hatar du livet

Vi er eit kvinnekjært folk.

Vi bøygjer oss for viljen til kvinna,

Av di vi bøygjer kne for livet.

(Jotunbrunnen.1925.)

Syvende far i huset

Riks Old Erk og Hedersdruid 
Reidar Syversen
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Fra grunnlosjene

Tildeling av 40 års tegnet til Old Erk Bjørn 
M. Rasmussen losje Celyn 2.11.2018 

Ved Sbibl Odin Hellsten, Storlosje Agder

På det tradisjonelle hummerbordet til losje Celyn 
hadde storlosjen Agder et betydningsfylt oppdrag 
å utføre. De skulle tildele OE Bjørn M Rasmussen 
40 års tegnet. Det var ikke sikkert at Bjørn kunne 
komme på losjemøte på grunn av sviktene helse 
og han ble tilbudt å få det utdelt hjemme. Da kom 
svaret: « DET ER IKKE DET SAMME»!. Ved 
hjelp av flere brødre så ble bror Bjørn trygt plas
sert oppe i lunden. OE Bjørn M Rasmussen ble 
tatt opp i losje Selago den 26.10.1978 og æret 
med OE graden den 21.10.1988. 

Bjørn M var en aktiv losjebror og var med på 
mange dugnadstimer da losje Selago kjøpte eget 
hus. Han var en av pådriverne for å kjøpe mini
bussen  den såkalte Blåbussen  som han klarte 
nesten å fylle hver uke for å være med på dugnad 
i Selago. Bussen ble også brukt når brødrene fra 
Mandal skulle på møtene i Selago.  Da tiden var 
inne for å stifte losje i Mandal var han aktiv med 
på også det. Bjørn M ble den første skm i losje 
Celyn. Det embete hadde han fra 19821988. Når 

det gjelder å pleie brødre utenfor Norge var han 
og ROE Kjell Engervik to viktige brikker. De var 
med på overlevering av juletreet i Wilhelmshaven 
mange ganger samt ofte på besøk til andre losjer 
der nede. De ble hedret med erkjentlighetstegnet 
for Storlosjen Niedersachsen 17.04.2010. Losje 
Celyns embetsmenn åpnet Høytidsmøte og deret
ter overtok storlosjen Agder tildelingen av 40 års 
tegnet. Alt skjedde på en stilfull og verdig måte. 

Her må jeg trekke frem bibl som spilte musikk 
som knyttet det hele sammen.  I lunden var det 69 
brødre denne natt noe som ga et verdig bilde av 
det hele. SEE Thomas Kjær holt sin tale i lunden 
mens EE Øystein Dahl talte ved brodermåltidet. 
Begge hadde fine taler som rørte ved bror Bjørn.  
Bror Bjørn holdt en liten takketale og avsluttet 
med at dette blir for mye for meg nå. ROE Jan 
Johannessen sørget for at Bror Bjørn kom vel 
hjem. Undertegnede besøkte bror Bjørn på søn
dag og han ba meg hilse til alle losjene som var 
tilstede.

Fra venstre, SCM Harald R.Hellstrøm, SEE Thomas Kjær,ROE Jan Johannessen, OE Bjørn M. 
Rasmussen, SOE Ivar Hetland, SSKM Svein Jostein Skaslien og SSKR Erling Abrahamsen.
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Fraxinus er det latinske navn på asketreet. Kelterne brukte ask som 
tuntre ved nye bosettinger og som medisinplante 

Nemeton er det keltiske ordet for LUND. Et hellig sted for utøvelse av religion.  
Merket beskrives ved: Jeg vandret gjennom skog, da det med ett foran meg åpnet seg en  
lysning. De store eikegrener dannet et tak og ga stedet sin beskyttelse. I utkanten rislet en 
bekk. Den hadde sitt utspring fra den klare og rene kilde. 

Losje nr. 44 Nemeton 
Stiftet 26. oktober 2002 

Losje nr. 42 Yggdrasil 
Stiftet 24. februar 2001 

Losje nr. 43 Losje Fraxinus 
Stiftet 22. oktober 2001 
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I februar blir det 2 år siden jeg ble tatt opp i 
ovatgraden  her i Uxello.

Da var jeg kommet til et stadium i mitt liv hvor 
jeg syntes jeg «løp litt for fort» og ønsket og

ta litt mer vare på meg selv og de som er rundt 
meg. Tenke litt over på hvem jeg er og hva jeg 
bruker livet mitt på opp mot hva jeg ønsker. 
Finne «godfølelsen» som vi sier.

Gode venner av meg snakket godt om sine 
erfaringer med losjen og mente at jeg passet for 
losjen og at losjen passet for meg. Jeg sa ja til 
å bli kontaktet og har ikke angret på det.

Losjekveldene har blitt et positivt tilskudd i 
mitt liv og jeg ser frem til den videre ferden.

Inspirasjonen til temaet fikk jeg under et kurs i 
min arbeidshverdag. Jeg ønsker å dele noen 
tanker rundt etikk og moral og håper jeg får 
sagt noe til ettertanke.

Møtene i «Lunden», Merlins læresetninger og 
samtaler i tiden før og etter brodermåltidet 
bidrar positivt i mine refleksjoner rundt dette 
temaet.

Jeg jobber som revisor, noe jeg har gjort i 12 år, 
og i vårt årlige oppdateringsprogram er løpende 
vurdering av etikk og moral et viktig tema. 

Det heter seg at vi har en viktig rolle som all
menhetens tillitsperson ved revisjon av års
regnskaper mv. og må oppføre oss slik at vi 
fortjener denne tilliten.

Den norske revisorforeningens har nedskrevet 
regler om etikk. Reglene eller «læresetninger» 

sier at man som revisor skal etterleve følgende 
grunnleggende prinsipper:

• Integritet

  Revisor må være ærlig og redelig i alle pro
fesjonelle og forretningsmessige sammen
henger.

• Objektivitet

  Revisor må ikke være forutinntatt, ha inte
ressekonflikter eller være utilbørlig påvirket 
av andre slik at vurderingen overstyres.

• Faglig kompetanse og tilbørlig aktsomhet

  Pliktet til løpende oppdatering av kompe
tanse for å sikre høy kvalitet på tjenester og 
opptre aktsomt i samsvar med gjeldende 
standarder.

Tanker rundt etikk og moral
Ved Bent Joar Wang, losje Uxello, 16. oktober 2018

Bent Joar Wang.
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• Konfidensialitet

• Profesjonell atferd

Dette er 5 viktige og krevende punkter å for
holde seg til og det må jobbes med å øke 
bevissthet, bygge gode holdninger og skape 
trygghet i vanskelige situasjoner. 

Mine besøk her i Uxello, en del av den norske 
Druidorden, bidrar positivt i dette arbeidet og 
er ofte direkte overførbart.

Etikk skiller seg fra moral ved at etikk er tank
ene om hva som er galt og riktig, mens moral 
er hvordan man oppfører seg i praksis. En sam
menheng som ofte gir oss utfordringer.

En persons etikk (tanker) og moral (handlin
ger) behøver ikke alltid stemme overens. Når er 
det greit med en hvit løgn? Man kan mene det 
er galt å lyve, men likevel gjøre det i visse 
situasjoner. Eksemplene er utallige.

Selv den med upåklagelig høy moral er ikke i 
stand til å ta de rette etiske beslutninger – av 
rent naturgitte årsaker  som mangel på per
spektiv.

For å eksemplifisere tar jeg eksemplet om stei
nen som ble brukt på det aktuelle kurset.

Ingen kan se hele steinen. Men om flere står 
rundt den og formidler hva de ser, kan man 
danne seg et bilde av steinen.

Kultur, åpenhet og kommunikasjon påvirker 
vårt perspektiv til å se etiske dilemmaer og å 
kunne reflektere over dem.

I vår hverdag blir vi løpende utsatt for etiske 
dilemmaer hvor vi f.eks. må velge mellom 2 
ubehagelige alternativer. Det kan være når 
ulike verdier er i konflikt med hverandre.

Når det som er rett for en er galt for en annen 
eller når alle tenkelige løsninger bare har 

minussider. Tenk vurderinger ifbm. helsekøer, 
ulykker eller omsorgssaker. I min hverdag gjel
der det som regel økonomisk vinning.

Ved etiske dilemmaer du står overfor kan du 
spørre deg selv:

• Hva skal jeg legge mest vekt på?

•  Skal jeg gjøre min plikt og følge uskrevne 
og skrevne lover og regler?

•  Skal jeg velge den løsningen som gir minst 
ubehag for meg selv og andre?

I revisjons eller økonomibransjen, om du vil, 
er det mange lover og regler og noen ganger 
kan man «gå seg litt vill». Man blir kanskje for 
opptatt av å følge disse og er fornøyd dersom vi 
kan henge vår beslutning på en eller annen lov/
regel som er relevant for saken og som «passer 
oss bra».

Forskning viser at økonomistudenter skårer 
lavere på «etiske» målinger enn andre studen
ter med nettopp dette som mest sannsynlig 
forklaring.

Jeg er av den mening at vi bruker alt for lite tid 
på å tenke over etiske dilemmaer og samstem
mer i kursets foredragsholder som uttalte:

Vi trenger:

•  mange flere «hvorfor»  flere som tør å 
stille spørsmål.

• bevissthet og økt årvåkenhet.

• alltid forsøke å se saker fra flere sider.

•  skepsis til vage svar, omformuler gjerne 
spørsmål.

• bruk tid på avgjørelser.

Etikk handler om perspektiv! 
Husk å løft blikket!
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En annerledes losjekveld
Ved ROE Egil Mathiesen

Vi forsto det vel alt da invitasjonen kom, at 
dette ikke ville bli en helt vanlig losjeaften. 
Den var flott utført med bilder og det hele. I 
tillegg var det en innføring i brodermåltidets 
underfundige vei fra fattigmannskost til gour
metmat av høy klasse. Her følger et lite utdrag 
fra omtalen i invitasjonen til losjekveldens 
brodermåltid:

«Kveldens Meny:  Sildebord  

Fiskesorten som gjennom magre år reddet 
landet vårt både når det gjaldt ernæring og 
arbeidsplasser og som var en kraftig drivkraft 
i utvikling av vår kystkultur, har forsvunnet 
fullstendig ut av dagens moderne meny. 
Hvorfor finnes silda i dag stort sett bare på 
hotellenes frokostbord og da som oftest i sven-
skprodusert forkledning? 

Losje Terrapax ønsker å gå på «oppdager-
ferd» blant ulike silderetter og tilbehør denne 
kvelden. Samtidig har vi fått Alf Olav Øye fra 
det etter hvert kjente Homborsund Bryggeri til 
å komme til oss for å gi en innføring i ølets 
mysterier…..»

Ved ankomst losjehuset denne høstkvelden i 
oktober var spenningen stor og annerledes enn 
ved alle andre losjekvelder som jeg har vært 
med på gjennom årene. Og annerledes ble det.

Jeg merket det det med en gang ved ankomst 
denne kvelden. Bordene var for anledningen 
satt opp i grupper som åttemannsbord. Flott 
dekorert med maritime preg. Garn, fisker, 
krepsdyr, farger, bladdekor på alle bord, Ja det 

var lagt ned et stort arbeide for at vi andre 
skulle få en topp kveld. Fra kjøkkenet summet 
det av spenning og losjebror Steinar med sine 
assisterende brødre var i full sving med sine 
sildeannretninger. Laks, krepsdyr, grønnsalater, 
eggerøre, sauser, varmretter av sild…, ja det 
var ikke måte på hva som var i vente etter ovat
møte som i dag var berammet til kl. 18.00. 
Også det uvanlig tidlig, men det skulle vise seg 
at det var lurt.

Etter et fint gjennomført ovatmøte startet kvel
den med en spennende vandring gjennom åtte 
ulike ølsorter som mikrobryggeriet fra 
Homborsund sto for. Her var en innføring med 
ulike homletyper, kornsorter, typer av gjær og 

ROE Egil Mathiesen.
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ikke minst i noen av sortene ulike kryddertil
setninger for å oppnå det helt spesielle.

Nå må det sies at undertegnede ikke er så 
bevandret i selve produksjonen av ølsorter, 
men spennende var det å høre på. Og ølet var 
godt  forresten ikke alt – det var et som ikke 
smakte syntes nå flere av oss brødre. Det var 
surt(?), men det skulle være det! OK, så da så. 
Slik er det når en kun er vant til sin faste tradi
sjonelle boks øl til maten.

Etter ca. en time med å prøve å lære oss litt om 
ølets mysterier, takket  Alf Olav Øye fra  
Homborsund Bryggeri for seg og vi kunne rette 
oppmerksomheten mot bror Steinar og hans 
informative forklaring om sildens vei fra de 
tidlige tider og frem til i dag. Det må bare sies 
med en gang; Steinar er ingen hvem som helst 
i faget. Han har mange år «på baken» i kokke
nes mesterlaug, jobber med sild til daglig, og er 
en «ringrev» i faget. 

Virkelig bra så det ut på bordet foran oss. Og 
godt smakte det også. Helt topp. En kulinarisk 
opplevelse ble det.  Og med lokalt øl fra 
Homborsund – det er bare noen km. vest for 
Grimstad – så ble det en kveld som går inn i 
historiebøkene her i Losje Terrapax. 

Bakgrunnen for denne store kveld kom til en 
sommeraften da vår primus motor for det gode 
liv, bror Tommy og Steinar, fant ut at nå måtte 
vi lage en «signaturaften» som bare var Losje 
Terrapax sin. Som tenkt så gjort. Og det ble så 
vellykket at til neste år vil vi sende ut invitasjo
ner til flere losjer rundt om i god tid slik at 
datoen kan settes av. Og tiden på året er alt satt: 
Første fredag i oktober 2019. (Håper underteg
nede da?)

En stor takk til bror Steinar, bror Tommy og 
øvrige medlemmer av vår flotte festkomite og 
dens brødre der. Vi gleder oss alt til neste års 
tilstelning.

Til sist: Moralen er; 

Godt brorskap fødes ofte gjennom gode gjer
ninger, omtanke for andre og gode ideer.

Med hilsen en som var der,

Egil Mathiesen 

ROE Losje Terrapax
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Torsdag 13. september reiste 49 stk. på busstur. 
Turen startet med litt omtale om hva som ble pas
sert underveis – Terningen arena og skanse, for så 
passere minnesmerket fra 2. verdenskrig på 
Midtskogen. Vi Kjørte gjennom Vang, passerte 
gravhaugen og Torshov og Åker gård med tvil
lingstabburet fra 1100 tallet, før ferden gikk E6 
nordover gjennom Lillehammer til Vegmuseet. 
Det var frigang inne på museet så alle kunne stu
dere nærmere  det som hadde interesse  samt en 
liten sightseeing i gammel buss rundt om blant 
byggverksdetaljer og gamle maskiner.

Derfra gikk turen gjennom Øyer, der all fikk med 
seg Fakkelmannen hugget i skogen, via Hafjell og 
Pellestova og returnerte deretter til Losje Elysium 
som hadde ordnet en meget god lunsj. Vi besøkte 
også toppen av hoppbakkene og fikk et skue 
utover OLanleggene, Lillehammer og nordre del 
av Mjøsa.

På kvelden var alle samlet på hotell Central i 
Elverum til en hyggelig aften med kjøkkensjefens 
koldtbord med norske retter – fra pultost til rype 
og rakfisk. Under måltidet var det ett lite innslag 
med 2radermusikk før det hele ble avrundet med 
trivelige samtaler i et roligere tempo.

Fredag 14. september ble det en ny busstur, da til 
Løten og Klevfos Industrimuseum, Munch
senteret og Ådalsbruk Motormuseum. Turen gikk 
videre til Budor, det det ble grilling ute i naturen.

Fredag kveld holdt losje Taiga rituelt høytids
møte. Med 51 brødre tilstede åpnet EE bror 
Steinar Jensen møtet og ønsket spesielt velkom
men de gjestende brødre fra Island. Tilstede fra 
Riksstorlosje: RSEE Geir Egil Tofsrud. Tilstede 
fra SL Eidsiva: SOE Morten Olav Torgersen, 
SME Harald Juliussen.

Lørdag 15. september avholdt losje Gaia sitt 5 års 
Jubileum i Druidenes Hus. Møtet ble gjennomført 
med egne embetsmenn på Islandsk.

Søndag 16. september gikk turen til Domkirke
odden Der ble det en guidet omvisning i den 
fantastiske låven med utgravinger og den fantas
tiske arkitektoniske utformingen ved Sverre Fehn.
Derfra til Glasshuset og ruinen hvor vi fikk en 
god historisk gjennomgang med klassisk sang og 
musikk av guiden. En stor opplevelse.
 
Et meget hyggelig besøk fra våre islandske brødre 
som returnerte hjemlandet søndag kveld.

Brødre fra Island på besøk hos Losje Taiga 
på Elverum 1216. september 2018

Onsdag 12.september reiste representanter fra losje Taiga til Gardermoen  
med innleid 60 seters buss for å hente 31 brødre og 16 ledsagere fra Island.  

Det var brødre fra Losje Ísafold. Losje Gaia. Losje Janus.  
Losje Fjölnir og Losje Geysir. 

Om kvelden var det bli kjent- middag i druidenes hus i Hernes der  
brødre og ledsagere hadde noen hyggelige timer.

Ved Bibliotekar Tom Johnny Fredriksen, losje Taiga
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God stemning både innendørs og ute. Praten går lett når man ønsker å forstå hverandre.
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Losje Fjølnir 20 år,  
Storlosje Isafold 10 år

Lørdag 6. oktober var det duket for feiring av losje Fjølnir sitt 20-års  
jubileum i «nytt» losjehus i Reykjavik på Island.

Samme dag kunne også Storlosje Isafold feire sine første 10 år som  
overordnet Storlosje for losjene Janus, Fjølnir, Geysir og Gaia.

Ved Henning Brørby losje Syvstjernen

Brødre fra alle 4 losjene, samt Storlosjen på 
Island var godt representert. 

Fra Norge kom vi 3 brødre: SSkm Trygve 
Hveem fra SL Eidsiva, OE Bjørn Gudmund 
Larsen fra losje Sølvstjernen, som også er 
vennskapslosje med losje Fjølnir, samt OE 
Henning Brørby fra losje Syvsternen.

Allerede fredag kom bror Trygve og jeg til 
Island, hvor EE I losje Fjølnir bror Eirikur 
Adalsteinsson sto og ventet på oss på flyplas

sen. Deretter bar det hjem til bror Eirikur og 
frue, til en velsmakende lunch. Etter lunch, ble 
det sightsing i byen med innsjekking på en flott 
appartementsleilighet.

Allerede kl. 10 neste dag, kom bror Eirikur og 
hentet oss for videre sightsing, denne gang av 
hans arbeidsplass og omvisning rundt  Island’s 
«olje», nemlig utvinning av det varme grunn
vannet samt temming av de varme gassene. 
Dette ble et stort øyeblikk for oss.
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Vi norske brødre ble hentet av islandske brødre 
før møtet, og kjørt til et flott pyntet festlokale i 
egeneide lokaler. Der ble det gjensyn med 
mange kjente fjes fra forrige gang vi var på 
Island  nemlig for 10 år siden. 

EE hadde lagt opp til gratulasjonstaler og gave
overrekkelser i salongen, for å spare tid i 
Lunden. Det ble overrekkelser av både blom
ster og vimpler, og mange rosende ord til losje 
Fjølnir og SL Isafold. Klokken 17.00 ble vi 
hentet til Høytidsmøte. EE ledet oss gjennom et 
meget stilfullt møte, hvor det også ble delt ut et 
velfortjent  Erkjentlighetstegn til kjøkkensjef 
Àsgeir Thorlàksson. Møtet ble gjennomført på 
islandsk, men vi Norske brødre forsto allikevel 
hvor vi var i ritualet.

Etter møtet ble det litt mingling, og våre damer 
begynte å ankomme. Det ble servert litt bobler 
i glasset, og praten satt løst. Til aftenens fest

måltid fikk vi servert champignonsuppe til for
rett,  islandsk lam m/grønnsaker til hovedrett 
og kake m/is og bær til dessert.

Innimellom rettene var det underholdning av 
nattens toastmaster, en kar av det humoristiske 
slaget. Det var også vakker underholdning av 
en islansk sangerinne under festmåltidet, med 
kjente og kjære sanger.

Stemningen ble meget god med ca. 80 gjester 
tilstede, og det ble knyttet mange nye kontakter 
over landegrensene.

På søndag ble vi atter hentet av EE, bror 
Eirikur til en siste sightsing, av bl.a. Perlan, 
som var under restaurering. Vi avsluttet vårt 
hyggelige opphold med atter en lunch hjemme 
hos EE og frue, før turen bar tilbake til flyplas
sen.

Glade brødre feirer de to merkedagene på Island.
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Ordenens Matrikkel
Matrikkel kommer fra latin: matricula = register.

Tekst: Finn Egil Johannessen, Ordensarkivar

For vår Orden er det ført matrikkel helt fra 
stiftelsen 9.februar 1935 og da ble den ført med 
penn og blekk inn i protokoll. Den inneholdt 
opplysninger om brødrene fra fødselsdato, inn
treden i losjen, alle grader, alle embeter, alle 
hederstegn, utgang av losjen enten ved døds
fallsluttetstrøketekskludert. 

Alt dette er bevart i vår Ordens matrikkel om 
alle brødre som pr. dd. er 8.180. Alle med de 
ovenfor nevnte detaljer.

Matrikkelen er som det fremgår Ordenens vik
tigste register og ajourføres kontinuerlig på 
Kanselliet. Den danner grunnlaget for gradgiv
ning, hederstegn mm om alt som skjer i våre 
losjer. 

Matrikkelen ble ført manuelt med penn og 
blekk helt frem til vi kom inn i «dataalderen». 
Da så man at man kunne få et verktøy som 
håndterte dette på en enklere og sikre måte.

Alt i 1982 begynte Ordenen arbeidet med å 
legge matrikkelen inn på data og da ved 
RSBibl Rolf Andersen, han la dette inn på stor
maskinen på arbeidplassen sin. Dette var et 
stort fremskritt og et stort registreringsarbeid 
ble gjennomført ved å legge informasjonene 
inn fra protokollene. I 1982 var det 1.137 brø
dre, en stor oppgave. 

Dette systemet holdt frem til 199788 da man 
skjønte at man måtte se fremover og ordensle
delsen ble da enige om å forespørre br Bjørn 
Otto Strøm i losje MerlinsStjerne om han 
kunne påta seg oppgaven med å lage et slikt 
program. Br Bjørn Otto Strøm ble forespurt 
fordi han hadde utdannelse og programme
ringserfaring fra bl. annet universitet i USA. 

Han arbeidet også til daglig med slikt både som 
programmerer, lærer, konsulent og forsker 
innen faget. På den tiden var det DOS som var 
operativsystemet og slikt som vi i dag kjenner, 
Windows, var bare så vidt begynt å komme. 
Programmeringsverktøy var det også svært lite 
av, alt måtte således programmeres manuelt. 
En stor jobb, ingen til å hjelpe til, lange kvelder 
og netter ble det også forteller Bjørn Otto 
Strøm. Sekretariatet lå da i Drammen og mange 
turer ble for å konfere med RSSekr Bjørn Aaby. 
Ingen av de andre Ordner hadde sine matrikler 
på data og vi var således helt i forkant av utvik
lingen.

Etter mye utviklingsarbeid, programmering og 
designing var programmet klart for å installeres 
på Sekretariatet som da hadde fått sin første 
PC. Og i 1990 kom den første trykte matrik
kelen som baserte seg på Ordenens datamatrik
kel ut til brødrene.

Br Bjørn Otto Strøm nedla et stort og banebry
tende arbeid med å programmere vår første 
datamatrikkel program. 

Resten av historien om vår matrikkel fortsetter i et senere 
nummer av Barden.     

SEE Bjørn 
Otto Strøm
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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

GULVBELEGG, TAPETSERING,
MALING OG FLYTESPARKLING

MOBIL 95 94 96 69
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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
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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
09.01	 ODD	GUNNAR		KNUTSEN	 EKEN
06.01	 JON	HALLDUR		ARNFINNSSON	 NIDAROS
29.01	 BJARNE		SJURSTRÆ	 MIZAR
20.01	 JAN	ARNE		KROGEDAL	 JADAR
29.01	 BENT-JOAR		WANG	 UXELLO
02.01	 IAN	EIRIK		PLEYM	 MISTELTEIN
05.01	 GUDNI	ÁGÚST		GÍSLASON	 GAIA
17.02	 JOHN	ERIK		LANGAAS	 DRUIDSTJERNEN
20.02	 SVEIN	REMI		DAHL	 ALLBOTA
28.02	 HALLGEIR		HEIMDAL	 MYRICA
12.02	 VIDAR		VISKJER	 MYRICA
24.02	 ROLF		ERLING		SKALLEBERG	 FRATERNITAS
03.02	 RONALD		FRETTE	 MIZAR
16.02	 DAG-VIDAR		KITTILSEN	 SKJALGSSON
18.02	 KARL	INGAR		LEKMAN	 MALVA

60 år 
22.01	 PER-AAGE		ANDREASSEN	 SYVSTJERNEN
19.01	 PER	ARNE		ENSBY	 ELYSIUM
03.01	 TROND	ARVE		ANDRESEN	 AVALON
12.01	 TROND		OLSEN	 ABARIS
21.01	 TERJE		SIMONSEN	 HEDERA
11.01	 RASMUS		MO	 BALDER
20.01	 TROND		ANDREASSEN	 ORION
29.01	 SVANUR		ÓLAFSSON	 JANUS
07.01	 LASSE		STRØMMEN	 SANDEN
09.01	 JOHN	TOMMY		BERNTZEN	 CUSTOS
12.02	 HENNING		BRØRBY	 SYVSTJERNEN
27.02	 STEIN	VIDAR		OVASTRØM	 MYRICA
06.02	 JENS	O.		THALBERG	 MYRICA
18.02	 JOHN-ERIK		WESTBY	 PYTHAGORAS
16.02	 KJELL	HENRY		OLSEN	 ABARIS
16.02	 MORTEN		BOGENES	 CROMLECH
04.02	 PER	ALBIN		LJUNGBERG	 RAM
24.02	 TOR	AARØE	 FRATERNITAS
11.02	 MORTEN	BERG		KIRKEVOLD	 CETUS

70 år 
23.01	 PETTER		KVAMME	 ALLBOTA
15.01	 ODDVAR		SØRHEIM	 MYRICA
26.01	 KJELL	INGE		JEVNESVEEN	 CYGNUS
07.01	 EINAR		OLAFSEN	 HEDERA
20.01	 JAN	OLAV		HAY	 EKEN
11.01	 STEINAR		STENE	 NIDAROS
04.01	 HELGE	GODTFRED		RUUD	 UXELLO
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Ideelt Vi gratulerer
27.01	 WILLY		WAHL	 MISTELTEIN
25.02	 HANS	PETER		ERIKSEN	 NORDSTJERNEN
14.02	 TROND		MYHRE	 DRUIDSTJERNEN
14.02	 ASBJØRN		SØRENSEN	 FRATERNITAS
16.02	 KÅRE		KLAVENES	 FRATERNITAS
02.02	 ODD	MAGNOR		MELLEMSTRAND	 JADAR
11.02	 BENT		FRISBÆK	 JANUS
06.02	 PER	KRISTIAN		ANDERSEN	 RASALAS

75 år 
21.01	 ØYSTEIN		HAUGLAND	 MITHRAS
10.01	 SVEIN	CHR.		SØBAK	 PYTHAGORAS
31.01	 ARILD	MAGNE		PETTERSEN	 CELYN
14.01	 ASLE	MAGNE		BERGLUND	 CYGNUS
27.01	 ARNE	TORE		LARSEN	 CROMLECH
01.01	 BJØRN		EIDE	 RAM
16.01	 JAN-ERIK		JOHANSEN	 ORION
22.01	 HRAFN		BJØRNSSON	 JANUS
25.01	 OLE	CHRISTIAN		KJØNIKSEN	 CUSTOS
12.02	 ØYVIND		LARSEN	 SYVSTJERNEN
27.02	 JOHN	FREDRIK		LOMSDALEN	 CYGNUS
23.02	 ROLF	INGEMAR		LUNDMARK	 KRITON
05.02	 LEIDULF		VAVIK	 NIDAROS
22.02	 TORE	EIGARD		ELTON	 YGGDRASIL

80 år
18.01	 ODD		HJELM-JOHNSEN	 ALLBOTA
12.01	 PEDER	ARNE		MARSTAD	 SILVA
28.01	 HAAGEN		AURAN	 BELENUS
22.02	 SVEIN	ERIK		ILESTAD	 DRUIDSTJERNEN
23.02	 JAN	FREDRIK		OLSEN	 SELAGO
10.02	 HANS	LÅGE	HANSEN	 FRATERNITAS
03.02	 JON	MEIDEL	KRISTOFFERSEN	 EKEN

85 år
10.01	 PER	KRISTIAN	SØLYST	 FRATERNITAS
09.01	 PER	HERMAN	ANGELL	 MIZAR
12.01	 ODD		WESTGÅRD	 TAIGA
06.02	 FINN		ARNESEN	 SYVSTJERNEN

90 år
25.01	 ANDERS		LILLEBERG	 NIDAROS

95 år
26.02	 RIDDER	THORLEIF		BJØRSETH	 NORDSTJERNEN
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Dødsfall
Losje Celyn
VI grads bror Tom Ivar Gumpen
Født 22.02.1950
Opptatt i Druidordenen 22.11.1979
Død 17.10.2018

Losje Selago
VI grads bror Jan Sveen
Født 22.07.1944
Opptatt i Druidordenen 27.01.2000
Død 20.10.2018

Losje MerlinsStjerne
VI grads bror Knut Hauge
Født 07.05.1932
Opptatt i Druidordenen 0.8.09.1982
Død 24.10.2018

Losje Ovatstjernen
VII grads bror Bengt Ove Johansen 
Født 01.07.1944
Opptatt i Druidordenen 08.12.1986
Død 26.10.2018

Losje Silva
VII grads bror Auden Kristian Senderud
Født 19.05.1931
Opptatt i Druidordenen 13.11.1975
Død 02.11.2018

Losje Celyn
V grads bror Egil Arne Johansen
Født 30.01.1953
Opptatt i Druidordenen 04.12.1997
Død 08.11.2018

Losje Fjølnir
I grads bror Gudmundur B. Baldvinsson
Født 10.06.1963
Opptatt i Druidordenen 21.02.2018
Død 06.11.2018

Losje Ovatstjernen
VI grads bror Roar Bolstad
Født 30.07.1935
Opptatt i Druidordenen 28.02.1966
Død 16.11.2018

Vi lyser fred over våre brødres minne.

Losje:  Navn: Født Opptatt: Storlosje 

Bardstjernen Peder Aas 31-jul-74 08-okt-18 Storlosjen Eker
Ovatstjernen Stian Bain 04-apr-84 29-okt-18 Storlosjen Borgar
Pastos Arne Bye 21-des-58 08-nov-18 Storlosjen Dovre
Avalon Sølve Falkenhaug 15-mai-52 02-okt-18 Storlosjen Eker
Abaris Terje Bjanger 27-okt-60 20-nov-18 Storlosjen Haugar
Abaris Dag Riis-Christensen 22-sep-60 20-nov-18 Storlosjen Haugar
Abaris Knut André Mathisen 01-jul-68 20-nov-18 Storlosjen Haugar
Malus Christian Ekerhovd 18-okt-75 02-okt-18 Storlosjen Bjørgvin
Malus Stig-Edvin Rise Aksnes 18-des-77 02-okt-18 Storlosjen Bjørgvin
Druidborgen Fritjof André Kalaker Østlie 22-jul-74 11-okt-18 Storlosjen Borgar
Celyn Eirik Bollie Gjertsen 19-mai-72 15-nov-18 Storlosjen Agder
Eken Tormod Gran 16-mai-55 25-okt-18 Storlosjen Skiringssal
Eken Torger Tau 25-okt-75 25-okt-18 Storlosjen Skiringssal
Corona Roger Johannessen 20-jan-66 29-okt-18 Storlosjen Bjørgvin
Orion Steinar Krohn 04-apr-70 30-okt-18 Storlosjen Skiringssal
Orion Per Harder Reine 16-mar-60 30-okt-18 Storlosjen Skiringssal
Orion Tore Gran 28-okt-44 30-okt-18 Storlosjen Skiringssal
Janus Bent Frisbæk 11-feb-49 24-okt-18 Storstukan Isafold
Fjölnir Hördur Gunnarsson 11-okt-61 31-okt-18 Storstukan Isafold
Fjölnir Oddur Tryggvi Elvarsson 19-sep-86 31-okt-18 Storstukan Isafold
Yggdrasil Roald Skaatan 16-jul-67 25-okt-18 Storlosjen Rygir
Skjalgsson Bård Egil Erga 26-mai-70 11-okt-18 Storlosjen Rygir
Malva Karl Ingar Lekman 18-feb-69 01-okt-18 Storlosjen Ra
Malva Bernt Petter Jørgensen 05-okt-48 01-okt-18 Storlosjen Ra
Misteltein Per Hauan 28-mai-59 04-okt-18 Storlosjen Skiringssal
Misteltein Hans Erik Bucholdt Borge 23-aug-67 04-okt-18 Storlosjen Skiringssal

Nyopptatte brødre



Returadresse: DnD Kanselliet, Postboks 22, 3246 Sandefjord

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

ANNONSEANSVARLIG

Henning Brørby
Tlf. 909 75 079

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 22  3246 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 


