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Fra redaktørens skrivebord
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Nr 1 – 1. februar  •  Nr 2 – 1. mai  •  Nr 3 – 1. august  •  Nr 4 – 1. oktober  •  Nr 5 – 1. desember

INNHOLD

På begynnelsen av 50 tallet bråbestemte mine 
foreldre seg for å gifte seg. Noen måneder senere 
ble jeg født – for tidlig – sa min mor. Det var 
bolignød i landet – også i Moss. Min mor og jeg 
flyttet inn i farmors bitte lille hus. Min far måtte 
inntil videre bo på hybelen sin i byen. Mor og far 
jobbet begge hardt for å skaffe oss det vi trengte 
og ønsket oss. Jeg var mye sammen med farmor i 
mange år og ble veldig glad i henne.

Hun roste meg bestandig, klappet meg på kinnet 
og strøk meg over håret når jeg satt ved siden av 
henne. Hun hadde sin «barnetro». Om kvelden 
hørte jeg at hun ba – og avsluttet bestandig med; 
«og ta vare på» - og så ramset hun opp alle nav-
nene til familiemedlemmene. Helt til slutt ble mitt 
navn nevnt. 

Den dag i dag blir jeg varm om hjertet når jeg 
tenker på dette eiegode mennesket.

60 år senere begynte mitt barnebarn på skolen. 
Som pensjonist ble det jeg som fulgte henne dit. 
Av en eller annen grunn nektet hun å være igjen 
alene på skolen. Jeg måtte være med inn i klasse-
rommet. Der satt jeg bakerst i klassen på egen pult 
den første uka. Hun snudde seg stadig og kontrol-
lerte at jeg satt på plassen min. Jeg forhandlet meg 
etterhvert fram til å få lov til å sitte på en stol 

utenfor klasserommet de neste dagene. Til slutt 
klarte hun seg uten meg tilstede. «Du er snill mor-
far» – sa hun en dag. Jeg fortalte henne om min 
farmor – hennes tippoldemor –som hadde vært så 
snill mot meg og at det egentlig var hennes varme 
hender som hun holdt i når vi gikk til skolen. Hun 
så lenge på meg og så sa hun:» Hun hadde lange 
armer også – tippoldemor».

I dette nummeret av Barden hedrer vi hele 4 
senior veteraner (50 års medlemskap), samt en 
veteran med 40 års fartstid. Gjennomgående blir 
disse brødrene rost for sin velvilje og omsorg for 
sine brødre. De fremstår som regel som forbilder 
for oss andre og vil bli omtalt med respekt og 
varme også i framtiden. 

Det er godt å ha en hånd å holde i og jeg erindrer 
et lite dikt av Arnulf Øverland:

God losjetermin

Side 1  «Nordlys» v/losjebror Svein Hansen
Side 2  Fra redaktørens skrivebord
Side 3  Riks Stor Edel Erk
Side 4/5  Seniorveteran Bjørn Otto Strøm
Side 6/7  Signaturaften losje Fraternitas
Side 8  Seniorveteran Kjell Erik Jacobsen
Side9/10  IGL økte medlemstallet
Side 11  Seniorveteran Thorleif Bjørnseth
Side 12/13  40 års tegn Arne Sundbye

Side 14  Syvende far i huset
Side 15  Ideelt v/Svein Atle Brattbakk
Side 16  25 års jubileum losje Mizar
Side 17  Juletur til barnehjem i Tallin
Side 18  Seniorveteran Reidar Stensvoll
Side 19  Våre losjemerker
Side 20  Ideelt v/Eiliv Sandberg
Side 21/22  IGL tur til Basel

Varme hender – lange armer

Hånden kan ofte fortelle mer,
enn ordene kan få sagt.
Vek kan den være, liten og fin;
den har en forunderlig makt.

Bare du streifer mig med din hånd,
da går der fra den en strøm
av alt som er godt og hinsides alt
av overjordisk drøm.
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Ordensledelsen har kommet godt i gang i 2019. Vi 
har avholdt et OL-møte og den 12.januar avholdt 
vi et nasjonalt IGLD-møte i Porsgrunn, med losje 
Myrica som vertskap. Det var totalt 91 brødre til-
stede, og hele 61 brødre ble tatt opp i IGLD-
graden. Det ble et fint møte hvor alle ble godt 
mottatt av vertskapet. Takk til losje Myrica.

Den 23.januar fikk SEE i SL Viken, OE Bjørn 
Otto Strøm sitt seniorveterantegn. Det ble en fin 
losjekveld i losje Merlins-Stjerne. 

De siste forberedelser til Riksmøtet 22. og 23. 
mars er i gang, og OL ser fram til møtet med 
representanter fra alle losjer og storlosjer til stede. 

Ved Riksmøtet blir det skifte av Riksstor-
embetsmenn. Jeg gir stafettpinnen til en ny RSEE, 
men jeg blir fortsatt med på laget videre. Det har 
vært 4 fine år med et velfungerende embetskolle-
gium. Det har vært et overordnet mål for oss disse 
4 årene å komme med løsninger som bidrar til en 
enklere hverdag for embetsmennene i losje og 
storlosje. Jeg håper vi i noen grad har lykkes med 
det. I tillegg har OL hatt mange oppgaver som er 
en del av vårt ansvar, bla. tildeling av forskjellige 
tegn og installasjon av SL-embetsmenn. Det har 
vært givende møter for meg og mine embetsmenn, 
hvor vi har fått muligheten til å treffe mange brø-
dre og blitt litt kjent med hvordan losjelivet funge-
rer på forskjellige steder. Det er viktig kunnskap 
for Ordensledelsen. 

Jeg takker alle brødre i Druid-Norge for den inn-
sats som legges ned og positivitet som blir vist i  
våre losjer og mellom losjene. Det vitner om stor 
grad av trygghet og gir et godt utgangpunkt for 
videre arbeid med å utvikle losjen og Ordenen. 
Mitt ståsted er at den druidiske ide må deles med 
enda flere. Deling av tanker og ideer halverer ikke, 
men fordobler. Det er stor interesse for vår type 
organisasjoner i ynger generasjoner, men da må 

det være strukturert og velorganisert, samt at det 
må ligge noen utfordringer for den enkelte i med-
lemskapet. Jeg er optimist med tanke på framtiden 
for vår Orden. Når ressursene brukes for å nå et 
felles mål vil det bli vind i seilene.

Jeg takker for min periode som RSEE. Det har 
vært svært interessant og utviklende for meg. Jeg 
anbefaler alle som får muligheten til å bekle et 
embete om å si ja, og gå inn for det fullt og helt. 
Når den tid kommer vil jeg ønske min etterfølger 
velkommen med ordene: Den neste er den beste. 
Jeg ser det som en glede og plikt å bidra til at neste 
leder får råd og veiledning som gjør dette mulig.

Gjøvik, februar 2019
Geir Tofsrud
RSEE

Kjære brødre
Vi er i gang med et nytt år, og har nye muligheter til å få utrettet mange  

gode druidiske handlinger. Ikke vent med det som kan gjøres med en gang.  
Det er bedre å ha gjort et forsøk, enn ikke å gjøre noe.
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Riks Stor Edel Erk  
Geir Tofsrud
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Fra grunnlosjene

Bjørn Otto Strøm fikk sitt fortjente  
Senior veterantegn 23. januar 2019 

Allerede fra barnsben av var losjen en selvfølge for ham. Nå kan Bjørn Otto Strøm, 
Stor Edel Erk i SL Viken, se tilbake på 50 givende år i vår Orden.

Ved Jan Erik Egge Hansen, Skriver losje Merlins-Stjerne

Det ble behørig markert i Parkveien 47 B ons-
dag 23. januar. Fire fra Ordensledelsen var til 
stede for å feire dagen med ham og brødrene i 
Losje Merlins-Stjerne. Det kom også en rekke 
gjester fra andre losjer. Riks Stor Edel Erk Geir 
Tofsrud takket Bjørn Otto for det han hadde 
utrettet, og roste ham for interessen for ordenen 
vår. – Det er mange som er glad for ditt man-
geårige engasjement, sa han blant annet.

Bjørn Otto er født i 1944 – samme år som Losje 
Merlins-Stjerne ble grunnlagt.

Hans far, Otto Strøm, ble med i Druidordenen 
høsten 1945. På den tiden hadde ikke losjene i 
Oslo egne lokaler, og mange av møtene ble 
holdt privat. Det var også mange utflukter der 
familiene var med. 

«Særlig husker jeg de mange helgeturene på 
fjellet både vinter og sommer. Min bror Rolf 
Otto og jeg har vandret blant losjeben helt 
siden vi kunne gå. Da vi ble tatt opp i losjen, 
kjente vi de fleste fra før.»

Så selv om Bjørn Otto resepierte i Losje 
Merlins-Stjerne som 25-åring i 1969 – samme 
år som han giftet seg med sin Mona – var han 
godt kjent i losjen allerede. Hans far, som var 
Riks Stor Edel Erk, var til stede. Han hadde 
gleden av å ønske sin sønn velkommen. Bjørns 
bror, Rolf Otto, har for øvrig gått foran. Han 
har allerede mottatt sitt Senior veterantegn. 

De første 12 årene i losjen reiste Bjørn Otto 
ofte på besøk til andre losjer sammen med sin 
far, og ofte var andre brødre fra Losje Merlins-
Stjerne med. Det var bare 10 druidlosjer i 
Norge på den tiden, og miljøet var lite. Han ble 
kjent med alle losjene og de fleste av brødrene, 
og var med på de fleste jubileer og sommer-
fester. Han har særlig gode minner fra sommer-
festene i Losje Merlins-Stjernes datterlosje i 
Kristiansand. De gikk gjerne over en hel helg. 
Bjørn Otto tenker også med glede tilbake på 
deltagelsen ved fire verdenskongresser – i 
Gøteborg, Ohio, Margate og København.

Før losjene i Oslo kjøpte i Parkveien, leide de 
lokaler mange steder. For det meste var det 
festlokaler, og brødrene måtte rigge Lunden fra 
bunnen av. Før de kunne spise, måtte de ta alt 
ned igjen. Det måtte de også gjøre i Parkveien 
de første årene før de fikk laget Lund i kjelle-
ren.

Arbeidet med Lunden ble et minne for livet.  
«Vi gravde oss ned 30 cm for å få tilstrekkelig 
takhøyde, og alt ble gjort for hånd. Massene ble 
spadd opp i bøtter, båret opp trappen og tømt 
ute. Arkitekt Peter Sommer laget tegninger for 
hvordan embetsplassene skulle lages. Deretter 
ble tegningene fordelt til dem som hadde 
mulighet for å lage dem. Jeg hadde hobbyrom i 
huset på Grorud, og laget en av dem.»
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Fra grunnlosjene

Bjørn Otto studerte data ved et universitet i 
USA fra 1965 til 1968. Mot slutten av 80-tallet 
hadde han allerede utviklet datasystemer for 
flere bedrifter, og han påtok seg å lage en med-
lemsbase og et matrikkelsystem for druid-
losjene. Antallet timer som gikk med til opp-
gaven ved siden av full jobb ble aldri notert, 
men det ble svært mange sene kvelder og netter. 
Det ble også mange turer mellom Oslo og 
Drammen, der losjens sekretariat lå på den 
tiden. 

Bjørn Otto Strøm er stolt over å være Druid, 
Han fikk til mye som embetsmann i Losje 
Merlins-Stjerne på 1980-tallet. Siste år som 
Edel Erk hadde losjen ca. 80 medlemmer, og 
stort sett over 50 brødre på møtene. Fremmøte-
prosenten har aldri vært høyere siden.

På grunn av jobb og økonomi var han mye fra-
værende en del år. Etter at han kom tilbake, fikk 
han nye oppgaver. «Jeg overtok en velfunger-
ende Storlosje etter Svein Erik Røed, og er glad 
for å ha fått muligheten til å være Stor Edel Erk 
i Storlosjen.»

«Stikker man hodet frem, må man regne med 
både ros og kritikk. I disse 50 årene har jeg vært 
sint, jeg har vært ergerlig, og jeg har vært glad 
og fornøyd. Av og til synes jeg at det skjer for 
lite. Av og til får jeg ikke til det jeg gjerne vil, 
og av og til må jeg gi opp. Alt det er også en del 
av losjelivet. Det gjør det spennende og utfor-
drende.»

Red: Det kommer et intervju med Bjørn Otto 
Strøm i neste nummer av Barden.

Fra venstre: EE losje Merlins-Stjerne Ove Jensen, 
SEE Bjørn Otto Strøm og RSEE Geir Tofsrud.  
På veggen bak: bildet av RSEE Otto Strøm.
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Fra grunnlosjene

Fredag 11.12.2018 avholdt 
Fraternitas sin årlige signaturaften. 

Hvalaften! 
Hvalfangst og hvalkjøtt står alltid i sentrum på denne aftenen. Sandefjord har vært 
verdens største på hvalfangst. 2436 av byens mannlige befolkning dro på hvalfangst 

sesongen 1938-1939. Hvalfangernes årlige hjemkomst og avreise satte et  
tydelig preg på byen. Hvalfangsten tok slutt i 1968.

Ved Tormod Løvbugten losje Fraternitas

I år kom det 42 gjestende brødre – og til 
sammen var vi 84 glade brødre til sammen.

Etter et kort og fint ovatmøte sto det mat med 
hvalstek og karamellpudding på menyen. 
Hvalsteken kom fra vågehval og var også i år 
av første kvalitet.

Vi hadde besøk av 3 svenske og 3 norske Riks 
Store Embetsmenn. Det var også et gledelig 
gjensyn med vår svenske vennskapslosje 

Cyntus, Det kom hele 12 svenske brødre hvor 
1 kom fra Taliesin. Vi hadde besøk av 9 fra 
Pytagoras, Malva 4, Allbota 2, Abaris 1, 7 fra 
Hedra og 1 fra Merlinstjernen. Med 42 egne 
brødre ble det stinn brakke. Utrolig hyggelig 
med så mange gjestende brødre tilstede på 
denne spesielle aften. 

Vår egen losjebror og kokk, Svein Rolstad for-
talte hvordan det var å starte i yrkeslivet som 

Hvaltenner, øye ører og barder fra vågehval er store selv om hvalen er den nest minste av 
bardehvalene (lengde 7-10 meter  og vekt maksimalt 10 tonn).
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meget ung gutt, 15 år, i byssa på et av kokeri-
ene. En tøff start for en liten guttepjokk. 

Det var utstilling og mange fortellinger om 
hvalfangst rundt de mange bord. Flere av brø-
drene våre hadde flere sesonger på hvalfangst.

Vi takker alle gjestende og egne brødre for en 
kjempefin losjekveld med god mat og hygge-
lige gode samtaler til langt ut i de små timer.

Glade gutter fra mange losjer i både Sverige og Norge mesket seg med hval og godt drikke under 
losje Fraternitas årlige signaturaften.

Norske og svenske Riks Stor Embedsmenn hvalfartet til signaturaftenen.
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Fra grunnlosjene

Riks Stor Edel Erk  Geir Tofsrud ledet den 
høytidelige tildelingen med hjelp av RSBibl 
Svein Kristiansen og RSV Tor Arne Rudsengen 
med god hjelp av embedsmenn fra SL 
Skiringssal. Det ble en flott og verdig seremoni 
og jubilanten uttrykte stor takk for den fine 
rituelle handlingen. Kjell Erik satte stor pris på 
at så mange hadde møtt fram for å hedre han. 

I tillegg til RSEE og hans embedsmenn deltok 
det brødre fra 11 forskjellige losjer,  til sammen 
63 brødre i Lunden. 

Bror Kjell Erik begynte sin Druidiske vandring 
den 20.11.1968 i losje Syvstjernen hvor han var 
TjOE i perioden 1986 – 88.

Sentral som en av stifterne av Losje Orion 
26.08.1995. I Orion var han TjOE i perioden 
2010 – 2011. Bror Kjell Erik ble tildelt 
Erkjentlighetstegn den 11.05.2004.

Kjell Erik er en aktet losjebror som definerer 
seg selv som en mann av få ord, men oppleves 
som en bror med klare og tydelige meninger. 

Bror Kjell Erik koste seg lenge og vel sammen 
med brødrene under Brodermåltidet som 
hedersgjest med Riks Stor Edel Erk ved sin 
side. Som uttrykte i sin tale til jubilanten, «jeg 
har jo faktisk blitt bedre kjent med en grepa 
kar».

Bror Kjell Erik Jacobsen feiret som  
Senior Veteran i losje Orion 27. nov. 2018 

Riks Stor Embedsmenn sammen med embedsmenn fra Storlosjen Skiringssal 
gjorde denne tildelingen til en høytidelig og svært hyggelig seremoni.

Ved bibliotekar Øivind Bjørn Larsen

Fra v: SEE Per Alfredsen, OEKjell Erik Jacobsen, EEJon 
Grytnes og RSEE Geir E.Tofsrud
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IGLD møtet i Porsgrunn bar i sannhet et inter-
nasjonalt preg med fire representanter fra Den 
svenske Druidordens ledelse tilstede. Helt fra 
1908 har druider gjort internasjonale treff. Fra 
den spede begynnelse med krav om Ringgrad 
før en bror kunne bli medlem til nå Kapittel-
graden. Fremtidsrettede ledere av vår tid lem-
per enda mer på kravene til medlemsskap i 
IGLD. Etter neste Verdenskongress i Malmø i 
2020 er kravet at en søker skal ha Bardgraden!

Flere spør seg jo om hvorfor det har gått mer 
enn hundre år. Fra første dag vi blir tatt opp i en 
druidlosje lærer vi jo at Ordenens høye mål er 

å virke for menneskenes ideelle utvikling og å 
arbeide for et verdens-omspennende vennskap 
bygget på rettferdighet, velgjørenhet og bro-
derkjærlighet. Da synes det korrekt og menings-
fylt å invitere de yngste brødrene til medlems-
skap.

Bror Erik Kleiven var en av resipiendene i 
Porsgrunn. Han er Tjenestegjørende Old Erk i 
losje Albota. Bardens utsendte og bror Erik 
utvekslet ord og følelser omkring det inter-
nasjonale møtet og hans opplevelser under 
seremonien. 

IGLD økte medlemstallet med 61  
den 12. januar

61 brødre som mottok IGLD graden i losje Myricas hus i Porsgrunn kom  
fra hele 20 norske grunnlosjer. Et godt og riktig bilde av Den norske Druidordens 
engasjement for det internasjonale brorskap. Det er kanskje litt for enkelt, men  

de nå 1100 norske medlemmene utgjør 40% av alle medlemmene i verden.

Ved ROE Rolf A. Eriksen

Per Arne Mejgren IGLD`s Grand Treasurer. Bror Erik Kleiven. Tjenestegjørende Old Erk i 
losje Albota og medlem av IGLD.
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– Hva føler du nå bror Erik? 
– «Jeg har alltid følt meg som en internasjonal 
bror. Men under møtet opplevde jeg en sterkere 
tilnærming til internasjonalt druidisk arbeid. Så 
stort som dette var kom undringen over at 
utbredelsen av IGLD ikke hadde kommet len-
ger. Skandinavia er jo små i andre sammen-
henger. Men her er vi ikke små land lenger. Jeg 
håper verdens druider tenner et lys for IGLD 

og gjør innsats for vekst. I det hele tatt føler jeg 
at internasjonalt arbeid vil styrke fremgangen 
for den druidiske grunnidè.

Du må også ta med at gjennomføringen av et så 
stort arrangement som dette IGLD møtet var 
prisverdig.» 

Kai Hagby Grand President, Geir Tofsrud President, Geir Kåre Jordheim Grand Secratay 
og Per Arne Meijgren Grand Treasurer 
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Ordensledelsen ved RSEE Geir E. Tofsrud, 
RSBibl Svein Kristiansen og RSV Tor Arne 
Rudsengen gjennomførte et høytidsmøte i Lunden 
med tildeling av seniorveterantegnet til æresgjes-
ten br. Thorleif Bjørseth.

Br. Thorleif Bjørseth takket for tildelingen. Han 
savnet Per-Kristian Fjellum som også skulle tilde-
les seniorveterantegnet denne kvelden. Han kunne 
ikke møte på grunn av sykdom.

Br. Thorleif Bjørseth har betydd mye for 
Nordstjernen. Han har i løpet av sine 50 år i losjen 
påtatt seg mange oppgaver.

Br. Thorleif Bjørseth ble tatt opp i Druidordenen: 
09.10.1968 og mottok ROE graden 08.11.1983 og 
veterantegnet: 10.11.1993.

Br Thorleif Bjørseth har innehatt følgende embe-
ter: SKR: 1973 – 1975, EE: 1975 – 1979, TJOE: 
1979 – 1980, SME: 1980 – 1981, SEE: 1981 – 
1986 SOE: 1986 – 1989.

Sammen med brødrene Henrik Hebo, Knut Ofstad 
og Einar Svendsen reiste br. Thorleif Bjørseth på 
flere losjebesøk til Tyskland i 1970 årene. Dette 
var med på å skape felleskap mellom de to lands 
losjer.

Br. Thorleif Bjørseth har mange gode minner fra 
sitt losjeliv. Av disse trekker han spesielt fram 
sommerarrangementer på Lindøya hos br. Arthur 
Aukner og br. Gunnar Tollefsen

Br. Thorleif Bjørseth maler akvareller, bygger 
modellbåter, leser, fotograferer og spiller golf. 
Han er i god fysisk form og setter pris på livet.

Br. Thorleif Bjørseth reiste tidligere hvert år i 
januar til Mallorca og var hjemme til påske. Han 
likte godt å sitte på terrassen, se utover 
Middelhavet og nyte sin sigar.  Nå liker han å sitte 
på sin terrasse på Stovner og filosofere over livet.

Ny seniorveteran i losje Nordstjernen
Den 28. november 2018 ble ROE THORLEIF BJØRSETH  

tildelt seniorveterantegnet.
Foto/tekst Svein Thoresen

RSBibl Svein Kristiansen, RSV Tor Arne Rudsengen, ROE Thorleif Bjørseth, RSEE Geir E. Tofsrud.
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ROE Arne Sundbye, losje Avalon, tildelt  
40 års tegnet 22. januar 2018

Den 22. januar, avholdt losje Avalon et høytidsmøte hvor ROE Arne Sundbye  
fikk tildelt sitt 40--årstegn. Dette skjedde på dagen 40 år etter at bror Arne  

startet sin druidiske vandring, den gang i losje Bardstjernen.

Ved Steinar Vold og Svein Normann Larsen

Embetsmenn fra SL Eker, under ledelse av 
SEE Roar Haug, foretok den høytidelige over-
rekkelsen i en verdig ramme iscenesatt av losje 
Avalon sine embetsmenn og medhjelpere. 
Mange brødre hadde funnet veien til Hotvet 
gård denne kvelden, gjestende brødre fra 
grunnlosjene i SL Eker og tilgrensende stor-
losjer. Riksstorlosjen var representert ved 
RSOE Kay Hagby.

ROE Svein Normann Larsen holdt kveldens 
ideelle innlegg, som i helhet står gjengitt ned-
enfor. Dette innlegget gir et godt bilde av ROE 
Arne Sundbye sitt aktive losjeliv.

«Ja, Arne, som tidligere nevnt, ble du opptatt i 
vår orden den 22. januar 1979, dvs på dagen, 
for 40 år siden.

På det møtet, for 40 år tilbake, da du ble tatt 
opp i Losje Bardstjernen, fikk Hedersdruid Alf 
Berg, (som var din ledsager inn i lunden) 
blomster for at det var 40 år siden, han ble 
opptatt i losje Druidstjernen, og som vi vet, var 
han senere med å starte Losje Bardstjernen. 
Bror Alf berg, holdt også nattens ideelle inn-
legg, hvor han gikk igjennom alle disse årene, 
han hadde vært en Ordensbror. Han må ha 
følte det omtrent på samme måten som du føler 
det nå, og du syntes vel at han hadde vært med 
i en evighet, nå du fikk høre om disse årene. 

På samme måte, ble du opptatt i Losje 
Bardstjernen, som den 1.1.79, bestod av 80 
brødre. Med deg som ny bror, økte det da til 81 
brødre, så Losje Bardstjernen, var en stor losje 
på den tiden. Nettopp derfor, ble det startet en 
ny losje, nemlig, Losje Avalon allerede litt over 
et år etter din opptagelse, og du ble med som 
stifter.

Du ble tidlig med i driften av losjen. Den første 
tiden som musikkleder, da det ikke fantes noe 
embete som bibliotekar på den tiden. Av embe-
ter kan nevnes, Skattmester, Bibliotekar, Edel 
Erk, Tj. Old Erk i 2 perioder, Stor Vakt, Stor 
Med Erk, Stor Edel Erk, og Stor Old Erk.  

I tillegg har du vært medlem av Ordenens 
Internasjonale Utvalg.

Du fikk ditt veterantegn den 27.01-2004, og 
Erkjentlighetstegn den 29.03-2011.

Den 16.03-2012, fikk du din 7. grad, og tok da 
navnet Ridderen av Pontifex, som betyr 
«Brobygger». At det var et godt valg, tror jeg 
alle er enige i som kjenner deg. Du vet å bygge 
bro mellom brødrene, både i egen losje, mel-
lom losjer i Norge, og over landegrensene. Du 
har vært, og er, flink til å kontakte, og å 
besøke, syke brødre, hilse til brødre på deres 
fødselsdag, og du har flere ganger, vært den 
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som har bidratt til å løse opp, i uenigheter mel-
lom brødre. 

Spesielt når du var i embete som TJOE og 
SOE, men også når det ikke var som følge en 
embetsmannsoppgave. Du har alltid vært en 
respektert bror, som brødrene lytter til og ser 
opp til.

Vi sier at TjOE, og SOE, er losjenes sosial-
minister, og det var du i bokstavelig forstand. 
Jeg har for øvrig, lest i Barden, fra det møtet 
hvor du resipierte, at det der fremkom et ønske, 
om at broderånden skulle vært større, spesielt 
når det gjaldt omsorgen for eldre, og syke brø-
dre. Lite ante vel brødrene som var til stedet 
den gangen, at de nettopp denne dagen, hadde 
fått en ny bror, som skulle bidra med at disse 
ønskene ble oppfylt. 

Du er flink til å passe på at brødrene føler seg 
sett, og tatt vare på, komme med oppmuntrin-
ger, og velmenende råd. Du opptrer nettopp 
slik som en bror skal være, og som vi andre 

selv ønsker å kunne være. Med andre ord, et 
forbilde for oss andre.

Du har i mange år, blant annet i Fredsgrans 
utvalget, arbeidet for at vi skal få sendt freds-
grana til Losje Zur Bundes Treue i Wolfenbuttel. 
I de siste årene, har du stått oppført som kon-
sulent, for at andre skulle kunne ta over, men 
det har vel bare blitt på papiret. Arbeidet har 
du utført likevel.

Et annet område, som du brenner for, er vel-
gjørenhetsarbeidet, og derfor passet det godt 
at du er blitt gjenvalgt som formann for det 
arbeidet, her i Losje Avalon.

Det er også et tegn på vår tillit til deg, at du er 
valgt inn i Storlosjens Fortrolighetsutvalg.

Vel, Kjære bror Arne. Mye godt er sagt, og mye 
mer kan sies om deg, men det jeg kanskje setter 
aller størst pris på, er at jeg har vært så heldig 
å bli kjent med deg, og kan kalle deg en nær og 
god venn.»

Fra venstre: RSOE Kay Hagby, EE Dag Brandt, ROE Arne Sundbye, SEE Roar Haug.
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Det er trist.
aldri mer skal jeg møte  
den eldre mannen  
med rullator.
Stoppe og slå av en prat.
Han var gammel av år,
men du verden så ung
i tankene.

Hør bare:

Sokrates Darwin og Gandhi
har sagt mye om livet

ordene deres har tatt  
bolig i oss,
men
de har aldri gitt oss fred.

(Alf Simensen)

Syvende far i huset

Riks Old Erk og Hedersdruid 
Reidar Syversen
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Begrepet fadder ble innført via kristendommen. 
Fadderne ble som vi vet også kalt gudforeldre, 
eller henholdsvis gudfar og gudmor. Fadderne 
skal i våre dager være vitne om at dåpen er fore-
tatt, og de blir bedt om å være med å gi barnet en 
kristen opplæring.

Når et barn døpes så velger barnets foreldre 
fadde rne. De fleste foreldre er nøye med hvem de 
velger. De vil gjerne ha faddere som kan bety noe 
positivt for barnet, og som kan følge med i opp-
veksten og være personer som bryr seg om bar-
nets beste. 

Det regnes som en tillitserklæring å bli forespurt 
om å være fadder.

Fadderordningen benyttes også i andre sammen-
henger. Forskjellige hjelpeorganisasjoner har 
fadder ordninger hvor regelmessige økonomisk 
støtte skal bidra til at utsatte barn får eksempelvis 
mat – klær – skolegang – helsehjelp – rent vann 
– lek og fritidsaktiviteter i trygge omgivelser.

Fadderordninger benyttes også f.eks. ved høysko-
ler og universiteter, i forsvaret, i større bedrifter 
mm. hvor dedikerte personer støtter, guider og er 
tilstede for å hjelpe til rette i startfasen.

I vår verden, i det Druidiske fellesskapet, funge-
rer fadderskapet likedan som det nettopp her er 
sagt. Fadderen skal hjelpe og støtte den nye bror. 

Det er praksis i Yggdrasil at den person som 
rekrutterer en ny bror også blir denne nyes bror 
fadder. Det er særlig i den første tiden etter opp-
takelsen, at en ny bror har behov og trenger vei-
ledning – hjelp til å komme inn i miljøet og ruti-
ner, slik at han ikke føler seg tilsidesatt og 
utenfor.

Vi har som dere ofte har hørt at det satses på 
rekruttering. Pr. dato er vi 25 brødre og har som 
målsetting å komme opp til 30. Over de siste 10 
årene har vi dessverre sett at avgangen har vært 
nesten like stor som tilgangen, og dette bringer 
ikke oss videre. Derfor må vi parallelt med rekrut-
teringen også styrke fadderordningen. I vårt fel-
lesskap har også alle brødrene, fadder eller ikke, 
et ansvar for at alle trives, og at nye brødre finner 
seg til rette og får den veiledning som måtte etter-
spørres.   

I mange tilfeller kan man ikke gjøre noe fra eller 
til når en bror velger å slutte, da dette ofte er jobb-
messige forhold som ligger bak. Men også i slike 
tilfeller kan kanskje fadderskapet være tungen på 
vektskålen som avgjør om en bror velger å bli 
værende i Losjen.

Da ønsker jeg til slutt på vegne av Embetskollegiet 
alle nåværende og framtidige faddere lykke til 
med sitt arbeid. 

La det være en sann glede å assistere en annen 
Losjebror.

Fadderskap
Losje Yggdrasil - Ideelt innlegg Ovatmøte – 22. november 2018.

En påminnelse til oss alle om viktigheten av fadderens tilstedeværelse  
i nye brødres deltakelse i losjene.

Ved Skm Svein Atle Brattbakk losje Yggdrasil

Svein Atle 
Brattbakk.
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25 års jubileum 
Losje Mizar 8.12.2018

Feststemte gjester og brødre med ledsagere feiret stiftelsesdagen 23.11.1993.
Ved Bjarte Nilsen

Dagen startet med høytidsmøte kl. 13.00, og 
møte med damer om kvelden kl.19.00.

Under høytidsmøtet ble det overrakt gaver og 
blomster, og hilsen fra ordensledelsen.

Ved høytidsmøtet var gjestende brødre fra 
Malus, Corona, Mitras, og fra egen losje til-
stede. Fra Storlosje Bjørgvin møtte SEE og 
SBibl.

Mens brødrene var engasjert med høytidsmøte 
fikk ledsagerne omvisning ved NVIM kraft-
museet i Tyssedal- noe som var både belærende 

og interessant. Etterpå var det felles lunch i 
losjelokalet.

Under lunchen var det gode taler og det ble delt 
ut blomster til stifterne.

Møtet ble gjennomført av godt forberedte 
embetsmenn.

Møtet med damer i lunden, ble holdt på tradi-
sjonelt vis, med jubileumsmiddag etterpå. Etter 
middagen ryddet vi for dans med bror Einar 
Stuvik sitt en- manns orkester.

Feststemte brødre m/ledsagere fra flere losjer koser seg med mat og gode taler. 
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Juletur til barnehjemmet  
Petli i Tallinn 2018

Det var 10. gang for undertegnede når jeg og 13 andre 20. november  
reiste til Tallinn for å besøke barnehjemmet Petli. Der ble vi mottatt av  

den norske ambassadøren Cecilie Willoch.
Ved Andreas Skjærlie 

Disse turene til Tallinn har vært en hyggelig tradi-
sjon i mange år, og det er alltid en flott gjeng med 
i bussen. Turene til barnehjemmet er til inspira-
sjon og glede, og vil vise hva vår orden står for:

Rekke ut en hjelpende hånd til vår neste, og bidra 
til at noens liv blir lettere å leve.

Bussen var lastet opp med gaver og varer som 
barnehjemmet trenger, og det var samlet inn  
kr. 115000 .som ble overlevert pr sjekk.

Vi fikk en ekstra overraskelse når vi kom til 
barne hjemmet i år. Da vi ankom barnehjemmet 
stod  den Norske Ambassadøren Cecilie Willoch 
og hennes sønn Phillip der for å ta imot oss. 
Ambassadøren viste særlig interesse for arbeidet 
barnehjemmet gjør for vanskeligstilte barn i 
Tallinn.

Bidrag fra frivillige i Norge er med på hjelpe dette 
arbeidet.

For å vise sin takk for dette inviterte hun hele 
reisefølget hjem til seg på middag i ambassadør-
boligen.

Under dette møte med ambassadøren fikk jeg 
presentert hva Den Norske Druidorden er og står 
for, og at det legges ned frivillig arbeid for å 
hjelpe andre medmennesker.

Det er viktig å være en Druid i hverdagen, og 
glede andre. Ambassadøren synes dette var inter-
essant å få vite hva vår orden står for.

10. tur, og et lite jubilé for meg, så var det ekstra 
hyggelig at det ble et hyggelig møte med 
Ambassadøren og hennes sønn.

Som takk for denne gjestfriheten ble hun og 
Phillip invitert til å besøke museet Setesdalsbanen, 
fra Grovane til mitt hjem på Røyknes sammen 
med andre Druidebrødre.

Bror Andreas sammen bl.a. den norske 
ambassadøren Cecilie Willoch og sønn.
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Det høytidelige ritualet ble gjennomført av 
ordensledelsen ved RSOE Kay Hagby og hans 
storembetsmenn. 

Bror Kay framhevet bror Reidars innsats ved 
sitt 50 år lange virke i vår losjeorden, også som 
en av 4 gjenlevende stiftere av losje Sagalund. 

Det var en av druideordenens nestorer i Norge, 
Erling Freitag, Edel Erk i losje Druidstjernen 

som lot bror Reidar for første gang se lyset i 
Lunden for over 50 år siden. 

I et svært personlig innlegg hyllet ROE Stein 
Rune Klemmetsby vår senior veteranbror for 
hans vitalitet, gode helse og klare hode. At bror 
Reidar med sine 96 år har beholdt klart hode og 
god helse, bevitner det faktum at han i oktober 
2018 fornyet sitt sertifikat for ytterligere et år.

Senior veterantegn tildelt  
OE Reidar Stensvold, losje Sagalund

Bror Reidar Stensvold ble tildelt druideordenens Senoir veterantegn ved et  
høytidsmøte i losjehuset Gimle den 27.11.2018 i losje Sagalund.

Ved Bibliotekar Jan Gusland )

EE i losje Sagalund Morten A. Berg, SEE i SL Haugar Jørn Johnsen, Senior veteran OE 
Reidar Stensvold, RSOE Kay Hagby, RSSkm Petter Solberg, RSCM Asbjørn Strand og 
RSSkr Fred Grøtnæs.
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Kanselliet informerer:  
Serien våre Losjemerker
Dette heftet ligger i Bibliotekars koffert og vil siden bli lagt på hjemmesiden.

Kanselliet informerer:  Serien våre 
Losjemerker 

Dette heftet ligger i Bibliotekars koffert og vil siden bli lagt på hjemmesiden. 
 

 
 

 
 
Nr. 45 Losje RASALAS 
Stiftet 26. oktober 2002 
 
Løven er et stjernebilde som dukker opp på 
vår nattehimmel utpå vinteren, men kan 
best observeres utover våren på våre 
breddegrader. 
Den delen av stjernebildet som markerer 
løvens hode kalles sigden, og som øverste 
stjerne i hodet finner vi stjerna Rasalas. 

 

 

 

Nr. 46 Stúkan GEYSIR 
Stofnuð 30. September 2002 
 
Geysir betyr «Den som spruter» og er et 
verdenskjent navn, sterkt forbundet med 
Island. Store Geysir ligger i Haukadaludur 
på Islands sørland, det område der losje 
Geysir har sitt tilhold. Navnet er 
betegnelsen på en varm kilde som med 
mellomrom har utbrudd. 
 
 
 
 
 

 
 
Nr. 47 Losje BELENUS 
Stiftet 10. oktober 2005 
 
Solguden Belenus ble ofte betegnet som 
«den skinnende». Ved Beltane, lysets fest, 
ble feiret for å oppnå renhet. Menneskene 
skulle gå i seg selv, rense seg selv for 
tunge, vonde og gamle tanker og dermed få 
en ny start. 
Beltane sammenfaller i årstid med den markering 
den moderne druidisme har for Nyår. 
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Husk brødrene
Min kjødelige bror døde i vinter. Han ble 90 år gammel.  

En kan gjerne spørre; ja han ble gammel, og da er det vel ikke så ille? 

Ved Eiliv Sandberg, losje Pastos

Men når et kjært familiemedlem forlater denne 
verden er det sårt og vondt uansett alder. Den 
absolutte adskillelsen er et faktum og den må 
du forholde deg til. Dette er den triste innled-
ning av min historie. Men så kommer de lyse 
minnene. Aldri har jeg følt et så nært og godt 
brorskap og håndgrep som denne gang. Jeg 
fikk mange kondolanser og hilsener fra mine 
brødre. Det var godt, og det føltes hver gang 
som en bekreftelse på ekte brorskap og sam-
hold. Og hver gang en bror hilste meg mintes 
jeg vår hedersdruid Reidar Syversen da han i et 
innlegg for en tid tilbake sa: «Se framover, 
husk brødrene».

Jeg har tenkt på denne setningen mange gan-
ger: Se framover, husk brødrene. Hva mon tro 
kan jeg og bør jeg legge i det? Utsagnet kan 
forklares som et utrykk, eller som to adskilte 
setninger. I dette innlegget tar jeg tak i siste 
setning: Husk brødrene. Vi er et fellesskap, og 
fellesskapet forplikter. Det betyr at vi må huske 
på hverandre ikke bare når vi er under eken, 
men også i hverdagen, i glede og i sorg slik 
som jeg nettopp beskrev da min bror døde. Vi 
lærer jo om det hver gang vi er samlet i lunden. 
Men i den ytre verden er det så lett å glemme. 
Derfor kjære brødre vil jeg si: Husk brødrene 
ikke bare i sorg og fest, men også i hverdagen. 
Da kan vi virkelig se framover med forvent-
ning og spenning.

 

Er det slik at du savner en bror, en som ikke har 
vært på møtene på lenge, så prøv å finne ut 
hvorfor det er slik. Hvis han ikke kommer og 
han er fraværende på flere møter, er fadderan-
svaret klart; ta kontakt, snakk med andre brødre 
og finn ut hva dere bør gjøre. Jeg erkjenner 
med en gang at jeg ikke har vært flink nok i så 
måte. For noen år siden fikk jeg «tak i» tre 
brødre som ble tatt opp i vår losje. Men de ble 
dessverre med oss bare en kort stund for så å 
melde seg ut. Det var flere årsaker til at det 
gikk slik, men det hadde også med å gjøre at 
jeg ikke i sterk nok grad levet opp til ordet: 
Husk brødrene. Jeg fulgte dem ikke godt nok 
opp, slik ser jeg det i ettertid.

Derfor, til slutt: Husk brødrene, vi er mange, vi 
må ble flere og vi har ingen å miste.
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IGLD/VAOD-tur til Basel  
28. juni 2018

Midt i den heiteste sommervarmen i Norge, dro syv staute brødre til enda  
varmere strøk, nemlig til Basel i Sveits. Der skulle det være et IGLD-møte  

i Landesgrossloge des Schweizerischen Druidenordens (VAOD). 

Ved OE Espen Aass, Losje Merlins-Stjerne.

Det er den sveits-tyske delen av IGLD (akkurat 
som vi har SGLD). Selve møtet var lagt til 
lørdag 30. juni, med oppmøte ved 13-tiden. Det 
var vel omtrent den varmeste dagen i hele som-
mer, så da var det jammen greit med mørk 
dress og slips :)

Det skulle være resepsjon av hele 17 brødre til 
IGLD-graden, hvorav en fra Norge, Jarle Fure 

fra Losje Avalon, Drammen. Vi andre deltakere 
var OE-ene: Arne Øen fra Losje Avalon, 
Drammen og SSKM Øyvind Svåsand fra SL 
Eker, samt meg, Espen Aass fra Losje Merlins-
Stjerne, Oslo. De tre «siste» gir seg nesten selv: 
RSOE/IGLD-President Kay Hagby, RSEE/
IGLD-Visepresident Geir Tofsrud og RSME/
IGLD-Sekretær Geir-Kåre Jordheim.

Fra venstre:Arne Øen, Jarle Furre, GVP Rolf Gasser(Sveits), Øyvind Svåsand og Espen Aas.
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Vi alle dro nedover på torsdagen, slik at vi 
kunne ha litt sight-seeing i Basel. Det gjorde  
vi lurt i, for Basel er en fantastisk hyggelig 
grense by, med mange middelalderbygninger. 
Rhinen renner gjennom byen og binder sammen 
ny og gammel bydel. Vi tuslet mye i gamle 
bygninger og en og annen lokal tørstedrikk ble 
testet.

På lørdagen innfant vi oss ved 13-tiden, i en 
meget staselig bygning midt i gamlebyen 
(Zunft zur Safran). Her dukket brødre fra 
mange land opp, og det er tydelig at dresskoden 
ikke er lik fra land til land. Det ble mingling, og 
varmen tok på, men heldigvis startet møtet litt 
over kl 14. Angående regalier, var det også 
endel frustrasjon, men alle kom på plass etter-
hvert, i en gedigen Lund. Vi var vel ca 70 brø-
dre inkl resipiendene.

Møtet ble gjennomført meget bra med mye god 
musikk, og alle 17 resiperte høytidelig  til 
IGLD-graden. Umiddelbart etter møtet ble det 

endel fotoshots. Stor middag var annonsert til å 
starte kl 18. I mellomtiden ble det tid til mer 
souvenirshopping, med litt lettelser i antrekket, 
heldigvis.

Vi ble plassert på store runde bord, og mens 
god mat ble servert, ble det også konversert 
bra, og nye kontakter ble knyttet. Nydelig mat 
og tilhørende drikke, gjorde at vi norske var 
nok blant de siste som forlot festsalen (det er 
ikke ofte man er i Basel, på festmiddag).

Søndag var det tid for hjemreise, for de fleste. 
Vi tok tog til Zürich, og hadde en fin sight-
seeing der, med urmaker-Arne, som guide. God 
sveitsisk mat også.

Så bar det hjemover for alle, foruten jeg, som 
skulle se litt mer av Sveits og Sør-Tyskland 
(Bodensee mm).  Vi var alle enig om at det 
hadde vært en opplevelsesrik tur, med været og 
varmen fra sin beste side.

Fra venstre: Rolf Gasser, Hans-Peter Musing, Benedict Zenhasern, Øyvind Svåsand og Espen Aas.
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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
E-post: 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
01.03	 	MORGEN	KROGH	 DRUIDBORGEN
06.03	 	OLE	ANDERS	ELLEFSEN	 MYRICA
07.03	 	FRODE	FRIESTAD	 SKJALGSSON
23.03	 	BJØRN	KAPPERUD	 FRATERNITAS
28.03	 	ODD	KÅRE	QVAM	TRØEN	 TAIGA
04.04	 	ODD	MAGNE	SKÅNSENG	 RAM
10.04	 	JØRN	LARSEN	 CETUS
19.04	 	RUNE	RAKVÅG	 PLENYDD
27.04	 	ROY	OLAF	SJØLUND	BREKKVASSMO	 NIDAROS
04.05	 	HANS	LEHMANN	 MERLINS-STJERNE
10.05	 	MATTHÍAS	EINARSSON	 JANUS
13.05	 	KENNETH	MARTINSEN	 SAGALUND
15.05	 	ARVE	KROGSETH	 ALLBOTA
17.05	 	PÅL	EINAR	FEVANG	 CETUS
18.05	 	ODD	GØRAN	NILSEN	 CUSTOS
22.05	 	JAN	KENNETH	WILLADSEN	 OVATSTJERNEN
23.05	 	ARVE	HENNING	KNUDSEN	 SELAGO

60 år	 	 	
01.03	 	TERJE	NORDSETER	 DRUIDSTJERNEN
08.03	 	ODD	MAGNUS	ØSTEBØ	 SKJALGSSON
14.03	 	JARL	BJARNASON	 GAIA
19.03	 	MAGNAR	LUDVIGSEN	 SELAGO
23.03	 	ARILD	MURVOLD	 SKJALGSSON
27.03	 	MAGNE	JOHANNESSEN	 FRATERNITAS
31.03	 	ODD	ERLING	SJØBLOM	 HEDERA
31.03	 	THORLEIF	ERIKSEN	 CETUS
01.04	 	BJØRN	BRYNG	 SAGALUND
08.04	 	BJØRN	ARVE	GRANØE	 DRUIDSTJERNEN
13.04	 	KJELL	ARNE	SAUE	 ALLBOTA
15.04	 	EINAR	MERRITT	MOE	 PHOENIX
23.04	 	MARIUS	ÓSKARSSON	 GEYSIR
01.05	 	JØRN	EINO	BJANGER	 ABARIS
01.05	 	KRISTIAN	LODE	 SKJALGSSON
12.05	 	HARALD	FAGERENG	 MISTELTEIN
13.05	 	HANS	MAGNUS	LØBAKK	 DRUIDBORGEN
15.05	 	AUDUN	JOHNSEN	 AVALON
18.05	 	LARS	TORMOD	BERG	 FRAXINUS
19.05	 	CHRISTIAN	RYGH	 EKEN
28.05	 	PER	HAUAN	 MISTELTEIN
29.05	 	ALF	KÅRE	MARTINSEN	 YGGDRASIL

70 år	 	 	 	 	 	
12.03	 	TRULS	BRÅTHEN	 HRINGAR
22.03	 	KÅRE	HENNING	 ALLBOTA
22.03	 	KNUT	LUNDE	 CYGNUS
30.03	 	OVE	WILFRED	SÆTHRE	 TRYGGVASON
31.03	 	BROR	SVEIN	LARSSON	 DRUIDSTJERNEN
02.04	 	KARL	HENRY	DE	LANGE	 DRUIDSTJERNEN
04.04	 	MAGNAR	ASBJØRN	LIE	 CORONA
07.04	 	SVEN	ERIK	LEION	 MALVA
15.04	 	JAN	OLE	TYSENG	 PASTOS
17.04	 	STEN	VIDAR	HANSEN	 IDRIS
18.04	 	TORGEIR	ANDERSEN	 SKJALGSSON
22.04	 	TOR	KVILLUM	 ABARIS
23.04	 	OLAF	ABELL	 DRUIDSTJERNEN
01.05	 	HELGE	KROGHRUD	 FRAXINUS
09.05	 	TORE	BJØRNSTAD	 ORION
11.05	 	ODD	ENDRESEN	 ABARIS
11.05	 	LARS	WILHELM	STUESTØL	 TERRAPAX
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Ideelt Vi gratulerer
12.05	 	EINAR	ALME	 FRATERNITAS
15.05	 	ØRNULV	BJØRNSEN	 CROMLECH
17.05	 	JON	MAGNAR	HAGEN	 PYTHAGORAS
19.05	 	KNUT	BERNTSEN	 PYTHAGORAS
22.05	 	NARVE	SKOGLAND	 YGGDRASIL
25.05	 	JOHN	PETTER	STOKKE	 SKJALGSSON

75 år
09.03	 	BJØRN	HALDORSEN	 FRATERNITAS
01.03	 	TORE	HANSEN	 HRINGAR
08.03	 	ROLF	STEEN	HANSEN	 MALVA
10.03	 	BJØRN	STEINAR	JOHANNESSEN	 KRITON
12.03	 	SVEIN	ERIK	JACOBSEN	 KRITON
24.03	 	IVAR	OMA	 JADAR
29.03	 	BJØRN	VALVIK	 BALDER
30.03	 	IVAR	JOHAN	ARNESEN	 MIZAR
03.04	 	ALFRED	JOHANNES	RUNDE	 ELYSIUM
08.04	 	STEINAR	HARDARSON	 JANUS
13.04	 	KNUT	MARTIN	KAMFJORD	 SAGALUND
15.04	 	KNUT	ZINKE	 MYRICA
16.04	 	JAN	GUNNAR	ALMERUD	 FRAXINUS
18.04	 	PER	ENGESETH	 EKEN
21.04	 	RIDDER	KNUT	ARILD	SCHÄFFER	 SYVSTJERNEN
21.04	 	FINN	EIVIND	LÆRUM	 CROMLECH
23.04	 	STEINAR	DAHL	 KRITON
26.04	 	PER	DANIELSEN	 CELYN
02.05	 	MADS	O.	WERNER	 CROMLECH
05.05	 	KÅRE	THØMT	 OVATSTJERNEN
07.05	 	TERJE	LENNARD	LINDE	 PYTHAGORAS
07.05	 	HANS	ERIK	GJERTSEN	 HEDERA
10.05	 	TROND	ERIK	GULBRANDSEN	 HEDERA
15.05	 	JOHAN	WÆRN	BRATLAND	 AVALON
17.05	 	ALF	KONRAD	SAGEN	 KRITON
17.05	 	TROND	PRESTEGÅRD	 MIZAR
19.05	 	TORE	BERGE	 EKEN
22.05	 	ARNE	ØEN	 AVALON
23.05	 	AUSTIN	PEREIRA	 RAM
25.05	 	ROLF	ERIK	KRISTIANSEN	 ALLBOTA

80 år	 	 	
21.03	 	AXEL	HORNBECH	 CROMLECH
24.03	 	BJARNE	BØ	 EKEN
15.04	 	TORBJØRN	HOLTAN	 FRATERNITAS
16.04	 	RIDDER	FINN	EGIL	JOHANNESSEN	 ALLBOTA
16.04	 	LAWRENCE	ELLEFSEN	 EKEN
17.04	 	JAN	ROSVOLD	 SELAGO
24.04	 	ÅGE	RØDBØL	 RASALAS
25.04	 	KJELL	OLAI	STRAND	 SILVA
20.05	 	ØYSTEIN	H.	LAUPSA	 MALUS
23.05	 	TORE	WILHELM	JOHANSEN	 OVATSTJERNEN
28.05	 	BJØRN	ERIKSEN	 EKEN
29.05	 	KOLFINN	BAKLIE	 IDRIS

85 år	 	 	
13.03	 	SVEIN	STUDSRØD	 DRUIDSTJERNEN
16.04	 	LEIF	DAHL	 EKEN
03.05	 RIDDER	JAN	ERIK	MORTENSEN	 SYVSTJERNEN
19.05	 	EINAR	BJERKE	 IDRIS
27.05	 	ROAR	ANDERSEN	 OVATSTJERNEN

90 år	 	 	
31.03	 	PER	OLSEN	 ABARIS
14.05	 	HARALD	TORGERSEN	 MERLINS-STJERNE
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Dødsfall
Losje Sanden
VI grads bror Torbjørn Knutsen
Født 19.09.1962
Opptatt i Druidordenen 13.02.2005
Død 28.11.2018

Losje Nemeton
VI grads bror Dag Harry Sandbakken
Født 14.04.1938
Opptatt i Druidordenen 18.03.2002
Død 02.12.2018

Losje Nordstjernen
V grads bror Svein Kristiansen
Født 23.12.1946
Opptatt i Druidordenen 01.02.1999
Død 20.11.2018

Losje Nidaros
V grads bror Borgar Flønes
Født 18.12.1946
Opptatt i Druidordenen 08.02.2001
Død 24.12.2018

Losje Sølvstjernen
V grads bror Jakob Austgulen
Født 13.11.1964
Opptatt i Druidordenen 08.11.2005
Død 28.12.2018

Losje Taiga
VI grads bror Odd Westgård
Født 12.01.1934
Opptatt i Druidordenen 06.02.1986
Død 06.01.2019

Losje Bardstjernen
VI grads bror Svein Rosenvinge
Født 11.12.1946
Opptatt i Druidordenen 17.11.1980
Død 12.01.2019

Losje Idris
VI grads bror Thor Hybbestad
Født 19.11.1932
Opptatt i Druidordenen 01.04.1974
Død 17.01.2019

Losje Jadar
VI grads bror Kristian Kleppe
Født 06.11.1939
Opptatt i Druidordenen 05.09.1996
Død 24.01.2019

Losje Mizar
III grads bror Norvald Magnus Nikolaisen
Født 19.12.1935
Opptatt i Druidordenen 04.09.2014
Død 18.01.2019

Vi lyser fred over våre brødres minne.

Losje:  Navn: Født Opptatt: Storlosje 

Sølvstjernen Svein Tore Bråthen 08.10.1962 21.11.2018 Storlosjen Eker
Nidaros Tor Even Dahl 03.09.1956 22.11.2018 Storlosjen Dovre
Nidaros Miroslav Jokie 11.09.1961 22.11.2018 Storlosjen Dovre
Cygnus Fredrik Hammer Thorsteinsson 26.03.1993 27.11.2018 Storlosjen Dovre
Custos Odd Gøran Nilsen 18.05.1969 28.11.2018 Storlosjen Borgar
Rasalas Kim Håland Thorsen 03.02.1991 13.12.2018 Storlosjen Ra
Nemeton Kjetil Hansen 10.09.1973 07.01.2019 Storlosjen Eidsiva
Merlins-Stjerne Andreas Berg 08.06.1984 09.01.2019 Storlosjen Viken
Merlins-Stjerne André Bang Hamza 05.06.1987 09.01.2019 Storlosjen Viken
Hringar Dawid Gilbu 05.02.1988 10.01.2019 Storlosjen Eker
Hringar Pål Magnus Sylstad 13.02.1955 13.01.2019 Storlosjen Eker
Bardstjernen Morten Bjørkdahl 14.01.1955 14.01.2019 Storlosjen Eker
Bardstjernen Steinar Bjølgerud 07.04.1956 14.01.2019 Storlosjen Eker
Elysium Nils Evjen 21.11.1946 16.01.2019 Storlosjen Eidsiva
Elysium Peder Bolman Biørn 12.12.1988 16.01.2019 Storlosjen Eidsiva
Cetus Arne Kjetil Hjallanger 06.02.1957 23.01.2019 Storlosjen Skiringssal
Cetus Kai Andre Fiksdal 20.09.1958 23.01.2019 Storlosjen Skiringssal
Corona Olav Sørfonn 05.04.1947 29.01.2019 Storlosjen Bjørgvin
Corona Christoffer Solheim 27.09.1989 29.01.2019 Storlosjen Bjørgvin

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
E-post: barden@fgdo.no

KANSELLIET
Den norske Druidorden FGDO
Postboks 22 - 3246 Sandefjord

Tlf. 33 47 44 00
E-post: kanselliet@fgdo.no
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www.fgdo.no

Leverandør og importør av:
• Silestone benkeplater
• Granitt benkeplater
• Granitt Kantstein
• Brostein / Gatestein
• Skifer og Granittfliser
• Trappeskifer
• Bruddskifer 
• Skiferpanel
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