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INNHOLD

Riksmøte 2019 er nå avholdt. Den «gamle» 
Ordensledelsen ble behørig takket for vel utført 
arbeid gjennom 4 år. Den nye ledelsen har tatt roret. 
Det var tydelig under innsettelsen av de påtroppende 
embedsmennene at de gikk til sine oppgaver med 
dyp respekt for hva som forventes av dem. Det er 
åpenbart at Riks Stor Embedsmenn i større grad enn 
embedsmenn i grunnlosjene blir briefet og orientert i 
forhold til hvilke oppgaver og forventninger de vil 
komme til å møte. Kanskje er dette en av grunnene 
til at Ordensledelsen år etter år holder samme høye 
nivå. Kanskje har vi i grunnlosjene noe å lære i 
denne sammenhengen – selv om «styre og stell» stort 
sett går fint også der.

Når 121 losjebrødre er samlet to dager i strekk blir 
det snakket mye losje. Alle har meninger om hva 
som skaper trivsel og framgang, men svært få drar 
«nye kaniner opp av hatten». Det var berikende å 
høre vår nye RSEE Geir-Kåre Jordheims innlegg : 
«Druidordenen inn i framtiden». Han dvelte ved 
kunsten å kunne ta vare på «gamle» verdier samtidig 
som man må forholde seg til verden slik den er i dag 
for å kunne være best mulig forberedt på framtiden. 
Man må kort sagt kommunisere med omverdenen på 
en ny måte slik at den blir oppmerksom på vår eksis-
tens. Svært mye er forandret i løpet av bare en gene-
rasjon. Vi har bedre råd, vi reiser mer, flytter oftere 

og det skal generelt mye mer til for å fange vår – og 
spesielt de yngres oppmerksomhet.

Denne utgaven av Barden har intervjuer av både 
avtroppende Kansellist Erik Eriksen og SOE Bjørn 
Otto Strøm. Begge har tanker om Ordenen og 
Ordenens framtid. Jeg oppfatter dem slik at de er 
enig med vår RSEE. Vi må være mer «i vår tid». 
Begge er til vanlig svært frittalende og bør inspirere 
andre til i EFS å komme med sine meninger.

Det var spesielt artig å motta IGLD «Reisebrev» fra 
California v/ IGLDS sine embedsmenn Grand 
President Kay Hagby og Grand Secretary Geir-Kåre 
Jordheim. Det viste seg at «over there» fortsatt hadde 
14 losjer med til sammen 1000 mannlige og kvinne-
lige medlemmer. Les innlegget fra våre to brødre og 
oppdater kunnskapene deres.

Barden har også gleden av å omtale feiringen av to 
40 års jubilanter og en seniorveteran. Det er åpenbart 
at det har vært jobbet godt og iherdig av våre eldre 
brødre også tidligere. Denne erkjennelsen burde kan-
skje i større grad inspirere flere av oss til yte litt mer.

Jeg sier som Ivar Aasen: «Det ein sjølv kan gjera, 
skal ein ikkje bidja andre um»

Jeg ønsker alle Bardens lesere  
en fin vår og en god sommer!

Side 1  Forsidebilde Ordensledelsen 2019-2023
Side 2  Redaktørens skrivebord
Side 3  RSEE Geir-Kåre Jordheim
Side 4/7  Riksmøte 2019
Side 8/10   Tildeling av Fortjenestetegn i gull til Kansellist Erik 

Eriksen
Side 11/13  Intervju Bjørn Otto Strøm
Side 14  Senior Veteran Knut C. Sletterød

Side 15   Tildeling av Ordenens Erkjentlighetstegn til Rune 
Nordheim, Druidborgen

Side 16   Tildeling av 40 årstegnet til Hans Christoffer Ellefsen, 
losje Eken

Side17  Tildeling av 40 årstegnet til Bjørn Islann, losje Orion
Side 18/19  Ideelt v/Bjørn Valvik losje Balder
Side 20/22  IGLD reisebrev fra California
Side 23  7. far i huset

Fra redaktørens skrivebord
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Vi har lagt bak oss et Riksmøte hvor ny Ordens 
lov ble vedtatt. Nytt lovverk som viser en orden i 
stadig endring. Det er viktig. For det er nå, når 
Druidorden fortsatt har vekst, vi må legge de nød-
vendige strategier for framtiden. Vi må tørre, vi 
må utvikle kulturer, og vi må slippe til nye tanker. 

Vi må endre for å bevare.
Endringer må til skal ordenssamfunn ha en frem-
tid. Vi ønsker jo ikke at utenforstående skal si: 
Druidorden har stemplet: «Utgått på dato». 
Kanskje er det slik at innpakningen er gått noe ut 
på dato, mens innholdet, verdiene våre holder seg 
like friske.

Det er et godt utgangspunkt, at våre verdier for-
midlet gjennom ritualer, står seg, både i dagens og 
fremtidens samfunn. På mange måter, er vårt bud-
skap mer aktuelt enn noen gang. Ingen er i tvil om 
at det å gi kunnskap, verdier og holdninger er så 
absolutt fremtidsrettet. Det å vise respekt, med-
menneskelighet og toleranse er særdeles aktuelt.

Så er utfordringen, å tilrettelegge organisasjonen 
og kulturen slik at den oppleves om tidsaktuell og 
i samsvar med samfundsutviklingen forøvrig.

Med det nye «Lov og organisasjonsutvalget» tro 
jeg vi vil få gode forslag til hvordan vår organisa-
sjon bør fungere for best mulig ivareta våre for-
målsparagrafer. Medlemskapet i en losje må føles 
meningsfullt for brødrene. 

Konkurransen fra andre aktiviteter er større en 
noen gang tidligere. Skal vi rekruttere unge må vi 
ikke bli sett på som et sted hvor bare eldre treffes. 
De unge er vår fremtid, og de må bli oppfattet og 
oppleve at de har sin plass i ordenen. Skal det skje, 
må yngre brødre være med, og at de er en selvføl-
gelig del av losjens planlegging. Vi må slippe dem 
til så de blir sett og hørt. De må trives i losjen. Vi 

må si velkommen. Å få eierskap til noe, får man 
ved å være deltager, ikke tilskuer.

La oss alle gjøre vår reise i ordenen til noe verdi-
fullt for våre brødre, og oss selv. Den gleden vi har 
ved å være med i en losje, bør vi unne andre.

Trivsel, slik vi ser det på losjemøter, er en stor 
inspirator til engasjement. Og engasjementet gir 
den gode losje. 

Kjære brødre,
Jeg ønsker dere en riktig god sommer, og at det 
blir mange gode stunder sammen med deres nær-
meste. Vi sees til en ny losjetermin til høsten – i 
forventningens tegn!

Geir-Kåre Jordheim
RSEE

Kjære brødre
La oss alle gjøre vår reise i ordenen til noe verdifullt for våre brødre, og oss selv.  

Den gleden vi har ved å være med i en losje, bør vi unne andre. Trivsel, slik vi ser det på 
losjemøter, det er en stor inspirator til engasjement. Og engasjementet gir  

den gode losje. – Det lover godt for vår ordens fremtid.
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Riks Stor Edel Erk  
Geir- Kåre Jordheim
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Riksmøte 2019
Lørdag/Søndag 23-24.mars 2019 ble Riksmøte for Den Norske Druidorden  
gjennomført på hotell Atlantic i Sandefjord. I alt deltok 121 brødre denne 
gang. Hotellets sentrale beliggenhet, egenart som et levende museum fra 

hvalfangsttiden og hyggelige atmosfære skapte en fin ramme for  
forhandlingene som foregikk i god druidisk ånd.

Våre uunnværlige Kansellister Jan-Ole Pedersen (tv) og avtroppende Kansellist Erik Eriksen(th) 
hadde «hånd i hanke» med det aller meste så vel i forkant som under gjennomføringen av Riksmøte. 
Her fungerer de som sekretariat og krysser av på deltagerlisten - og er tilgjengelig for diverse 
spørsmål.

Den rituelle åpningen av Riksmøtet
Det var en verdig åpning av Riksmøte når avtrop-
pende Kansellist ROE/Ridderen av Folgefonna 
Erik Eriksen ble tildelt Den norske Druidorden av 
FGDO`s Fortjenestetegn i gull for å ha utført et 
fremragende Druidisk arbeid innen Ordenen (se 
egen artikkel). Det rituelle møtet ble forøvrig 
gjennomført i god og verdig Druidisk ånd med 
forventningsfulle brødre/delegater fra både Norge 
og Island samt gjestende brødre fra Sverige.

Forhandlingene
Etter en meget god og mettende lunsj i «Harpunen» 
fortsatte Riksmøte med forhandlinger i 
«Blåhvalen».

Det var en rekke lovforslag til behandling og 
samtlige innstillinger ble vedtatt slik de forelå. 
Endringene vil forøvrig bli innarbeidet i ny 
ordenslov som vil bli trykket og sendt ut etter 
sommeren.
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Kort om noen av endringene
1.  Grunnlosjen skal heretter behandle regnskap 

og budsjett i 1.grads arbeidsmøte. Det samme 
gjelder fastsetting av egne kontigenter. 
Losjebrødre som har fylt 75 år var tidligere 
fritatt for kontingent til Riksstorlosjen og 
Barden. Dette fritaket er opphevet, men 
bestemmelsen får ikke tilbakevirkende kraft, 
slik at brødre som fylte 75 år før Riksmøte 
beholder fritaket.

2.  Brødre som innehar II. Grad kan nå søke om å 
resipiere i IGLD graden.

3.  Ansvaret for HMS området er flyttet fra RSME 
til RSV, fra SME til SV og fra ME til IV

4.  Minstekravet for innstilling til Kapittelgraden 
er endret fra 30 rituelle møter i egen losje til 30 
rituelle møter. I tillegg skal det ha gått minst 24 
måneder siden opphøyelse i Druidgraden.

5.  Endring i Den Norske Riksstorlosjens utvalg. 
Ritual og lovutvalget er nå skilt fra hverandre. 
Ritualutvalget fremstår nå som et eget utvalg 
og det er etablert et nytt utvalg: Lov og 
Organisasjonsutvalg.

Det vil i år bli trykket ny og oppdatert landsma-
trikkel.

Følgende Riks Stor Embedsmenn ble valgt 
og installert for perioden 2019-2023:
Riks Stor Edel Erk: Geir-Kåre Jordheim 
Riks Stor Old Erk: Geir E. Tofsrud
Riks Stor Med Erk: Asbjørn Strand
Riks Stor Bibliotekar: Svein Kristiansen
Riks Stor Skriver: Roar Nygaard - Andersen
Riks Stor Skattmester: Henning Brørby
Riks Stor Ceremonimester: Otto Grønningen
Riks Stor Vakt: Arnfinn Lien

121 brødre/delegater fra hele landet hadde forberedt seg godt til forhandlingene og fulgte årvåkent 
med på alle innspill.
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Druidordenen inn i fremtiden 
RSEE Geir-Kåre Jordheim hadde et tankevek-
kende innlegg om ordenens framtid. Han tok 
utgangspunkt i det felles veldedige prosjektet som 
ble initiert i 2015. Ordensledelsen inviterte samt-
lige losjer i Norge til å komme med forslag og 
ideer som man kunne samles om. Målsettingen 
var at brødrene gjennom dugnadsånd og felles-
skapsfølelse kunne knytte enda sterkere bånd - 
samtidig som vi skulle bli enda mer tydelig i 
samfunnet – og derigjennom skape grobunn for 
økende rekruttering og mindre frafall. 
Tilbakemeldingen fra losjene var spredt. Mange 
svarte ikke. Senere undersøkelser viste at grunn-
losjene i snitt gir 7-10 000,- kroner til forskjellige 

formål, men at man i liten grad markedsfører 
dette i nærmiljøet.

Han dvelte ved om det er riktig å blande velgjør-
enhet sammen med ønsket om å bli bedre kjent. 
Trenger vi prosjekter for å gjøre omverdenen 
oppmerksom på vår eksistens? Han antydet at god 
kommunikasjon med omverdenen er viktigst og 
at dette vil gi den enkelte losje et fortrinn ved 
rekruttering. Vi må fornye oss og gjøre oss gene-
relt mer synlig – og fortelle på en ny måte hvem 
vi er.

RSEE var usikker på hvordan dette skulle gjøres. 
Mange ideer er allerede vurdert og forkastet, man 
det virker som ting bør gjøres enkelt, at forsla-

Middagen i festsalen var velsmakende, humøret på topp og talene mange og gode.
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gene må ha allmenn interesse og at man må 
begynne forsiktig. 

Han mente at det gamle ordtaket: «Den som er 
mest tilpasningsdyktig er den som overlever – 
ikke den som er sterkest eller mest intelligent» er 
relevant også i denne forbindelse.

Det er viktig å tilpasse seg til tiden man lever i. 
Familiesituasjonen har forandret seg svært mye 
bare i løpet av en generasjon. Økonomien gir rom 
for reiser og lange ferier og globaliseringen (flyt-
ter på seg) er tiltagende. Undersøkelser viser at 
unge mennesker i dag – med sin økende bruk av 
data etc – kun gir oss 8 sekunder på å fange inter-
essen deres før oppmerksomheten er borte. Han 

avsluttet med følgende visjon for Druidordenen:

Losjelivet skal gi hver bror kunnskap, verdier og 
holdninger slik at de ved det gode eksemplets 
makt kan bidra til et bedre samfunn.

Barden antar at innlegget til vår RSEE vil debat-
teres i etterkant i de fleste losjer.

Vår nye RSEE Geir-Kåre Jordheim taler til forsamlingen under festniddagen. Ved hans side RSEE 
Anders Eriksson og RSME Mikael Stenman fra den svenske Ordensledelsen.
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Avtroppende RSEE Geir E. Tofsrud ba en over-
rasket bror Erik om å tre fram og kunngjorde at 
Den norske Riksstorlosje hadde besluttet å til-
dele han Ordenens Fortjenestetegn i gull. Han 
begrunnet deretter beslutningen:

«Dette fortjenstegnet tildeles brødre som gjen-
nom en lang rekke år har utført et fremragende 
Druidisk arbeid innen Ordenen, og som også 
har arbeidet for å skape varige, gode kontakter 
mellom innenlandske og/eller utenlandske 
brødr e».

Han informerte deretter forsamlingen om at 
den innsatsen bror Erik har gjort for Ordenen 
gjennom sine 10 år som Kansellist, som 
Ordenens Heraldiker i mange år samt for å ha 
vært med på å stifte flere losjer. Alt har vært av 
stor betydning for Ordenens vekst og 
Ordensledelsens arbeid. Det var tydelig at 
RSEE Tofsrud talte fra hjertet. Bror Erik takket 
på enkel måte med en Druidisk triade: Jeg er 
ydmyk, takknemlig, stolt.

I etterkant har Barden hatt en samtale med bror 
Erik da vi er mange som ønsker å vite mer om 
han og hans druidiske arbeid.

På forespørsel om fødested og oppvekst opp-
lyser Erik at han er oppvokst i Odda. Jeg kom-
menterer at dialekten hans ikke røper dette. 
Erik opplyser da at han hadde innflytter- 
foreldre, men at det nok er mye vestlending i 
han. Lynnet kan av og til være litt «vestlands-
fanden», men ikke på Kanselliet. Det er tydelig 
at bror Erik har selvironi – og sannsynligvis 
selvinnsikt. Praten går lett med mye latter og 
jeg blir fortløpende orientert om arbeidsliv, 
druidisk arbeide og sist, men ikke minst om 
hans virksomhet som Heraldiker.

Du hadde en uvanlig kort og fyndig takketale i 
forbindelse med tildelingen av fortjeneste-
tegnet?
Det var et forsøk på en videreføring av de 
gamle keltiske triader dvs. tre ord eller tre set-
ninger. I denne sammenheng ydmyk, takknem-
lig, stolt. Disse tre ordene dekker alt i forbin-
delse med at jeg gjennom mitt druidiske arbeide 
er gitt anledning til å «ta ut» så mye av meg 
selv i kreativitet. Dette har gledet meg – og 
muligens noen av mine losjebrødre.

Fortell litt om losjelivet ditt: Jeg ble tatt opp i 
Ordenen i 1980 og har i årenes løp fått matrik-
kelnummer i 4 losjer. Først ble jeg ble tatt opp 

Ordenens Kansellist, ROE Erik Eriksen,  
tildelt Den Norske Druidorden av  

FGDO`s Fortjenestetegn i gull
Det var en verdig åpning av Riksmøtet for 2019 da vår Kansellist ROE  

og Ridderen av Folgefonna Erik Eriksen ble tildelt Fortjenestetegnet i gull foran  
en fullsatt festsal i hotell Atlantic i Sandefjord lørdag 23. mars.
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i losje Mithras i Bergen. Deretter var jeg en av 
stifterne av losje Malus i Øystese. Så gikk turen 
til Arendal og losje Cromlech og nå sist til 
Sandefjord og losje Cetus som jeg også var 
med å stifte i 2006.

Du ble losjens kansellist 1. Oktober 2010 og 
slutter 24. mai i år. Fortell litt om hva det å 
være kansellist i Ordenen innebærer. Jeg arbei-
det 40 år i reiselivsbransjen før jeg begynte 
som kansellist. Der fikk jeg beskjed om at i 
reisebyrå må du vite alt – og det du ikke vet har 
du 5 sekunder på deg til å finne ut av. På mange 
måter er det slik også i denne jobben som 
kansel list. Vanlige dager går med til å holde 
orden på Ordenens matrikkel (fortegnelser, 
register, medlemmer, dødsfall osv.) innkjøp av 
diverse materiell, regnskap, bidragskasse, 

besvarelser av forespørsler, sekretariat m.m. 
Nå nylig har jeg og den nye kansellisten Jan – 
Ole Pedersen hatt ansvaret for det meste i for-
bindelse med gjennomføringen av Riksmøtet i 
2019 med delegater fra hele landet. I tillegg er 
jeg Ordenens Heraldiker. Denne oppgaven 
overtok jeg i sin tid etter Hedersdruid Knut 
Ofstad. Dette arbeidet er ikke bare arbeid, 
det er blitt en spennende hobby.

Det er tydelig at bror Erik kan øse av sin kunn-
skap om denne vitenskapen og han forteller:

Mitt møte med den Heraldiske vitenskap: 
Heraldikk er læren om våpenskjold og kunsten 
å konstruere dem. Læren oppsto i tidlig mid-
delalder i forbindelse med korstogene. 
Heraldisk vitenskap er videreført som en kunst-

Kansellist og Ridderen av Folgefonna.
Etter tildeling av Fortjenestetegnet i gull.
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form med strenge regler. Det var tilfeldig at jeg 
fikk denne interessen. For 35 år siden reiste 
min bror Jørgen og jeg til Skottland for å 
besøke gamle borger og slott i høylandet nord 
for Aberdeen. Der er det mengder av flotte 
våpenskjold, og vi fant ut at vi også ville ha 
vårt eget. Da jeg kom hjem gikk jeg på biblio-
teket og fant litteratur om merker og våpen. Jeg 
ble interessert og satte meg til å lese og studere 
det jeg kom over. Så laget jeg mitt første 
våpenskjold. Riddermerket mitt er basert på 
det. Senere meldte jeg meg inn i Norsk 
Heraldisk Forening og Skandinavisk Heraldisk 
Forening. Det finnes en bok: Nordisk Heraldisk 
Terminologi. Dette kan nok kalles heraldikkens 
bibel. Når jeg får navnet på en losje som skal 
stiftes eller et nytt riddernavn før en resepsjon 
i ROE- graden tegner jeg merket med heral-
diske figurer og farger. Vi har selvfølgelig en 
del andre merker og medaljer, men ellers er jo 
slike tegn som oftest godt innarbeidet og fast-
låst. Kanselliet samarbeider med Rune 
Nordheim i losje Druidborgen om endelig 
utforming, han er grafiker og vet mye om sånt.

Vi har mange regler for formgivelse av 
heraldiske emblemer. Bruk bare heraldiske 
farger (tinktur) dvs. gull og sølv (metaller) og 
fargene rødt, blått, svart og grønt. De heral-
diske fargene er klare og rene og kuløren er i 
skalaens mørke valører. Målet er å bruke to 
farger, hvorav den ene skal være metall. En 
tredje farge skal være velbegrunnet, mens en 
fjerde er dårlig heraldikk. Man sa en gang at 
«merket skal stå om mannen faller». Til alle 
tider har militære avdelinger i alle land vært 
samlet om sine egne symboler. Se bare på veg-
gene i en militærkaserne. Alle militære merker 
er laget etter de samme heraldiske regler.

Jeg har vært så heldig å få være med på med på 
å utvikle 20 losjemerker til nyetablerte norske 
losjer samt nytt merke til Den Danske 

Riksstorlosje og ca. 200 Riddermerker til nor-
ske og danske brødre.

Hva nå bror Erik? Nå har jeg lovet min kone å 
bli med henne hjem til Bergen. Hvilken losje 
blir du medlem av? Den som betaler mest? 
Neida ! ... vi får se, men Mithras er jo moder-
losjen. Har du noen tanker om losjens framtid? 
Jeg har aldri brent inne med mine meninger, 
men jeg er veldig bekymret over rekrutterin-
gen. Jeg tror vi i mindre grad må være opptatt 
av å drukne folk i historier om de gamle 
Keltere. Vi må kanskje være mer tilstede i vår 
egen tid?

Barden ønsker bror Erik god tur over fjellet, 
han virker som om han gleder seg!

INVITASJONINVITASJON

1969 - 2019   50 ÅR

Hjertelig velkommen! - Losje Sagalund

Forenede Gamle Druid Orden - F.G.D.O.

Losje Sagalund i Tønsberg inviterer til 50 års jubileum!

Invitasjon blir sendt til losjene i løpet av sommeren.

For spørsmål, ta kontakt med vår EE Stein Rune Klemmetsby
E-post: srklem@frisurf.no

Tlf: 901 43 046 

For overnatting, ta kontakt med Quality Hotell, 
Tønsberg på tel: 33 00 41 00

PROGRAM LØRDAG 19. OKTOBER 2019:

Kl. 14.00

Kl. 16.00
Kl. 15.00 - 17.00
Kl. 18.00

Mottakelse på Gimle.
Enkel servering.
Høytidsmøte på Gimle
Arrangement for damene
Festmiddag Quality Hotel

Dans og underholdning

1969 - 2019   50 ÅR1969 - 2019   50 ÅR

INVITASJON

1969 - 2019 • 50 ÅR
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I år kan Bjørn Otto Strøm glede seg over hele fire 
jubileer. Det første ble feiret den 23. januar. Da 
mottok han Senior veterantegn for 50 års med-
lemskap i vår Orden. Neste jubileum blir 75-års-
dagen den 14. juni, i november feirer han losje 
Merlins-Stjernes 75-årsjubileum, og han avrunder 
jubileumsåret med å feire 50-års bryllupsdag med 
Mona i desember. Da kan det være på sin plass 
med et intervju - om losjen.

Hvorfor losje i 50 år – hvordan bevarer du 
engasjementet?
– Vanskelig å la være. Druidorden er et felleskap 
for menn. Fellesskapet gir meg mye. Jeg vil gi 
noe tilbake. Jeg er vant til å engasjere meg i det 
jeg er med på. Da får jeg også selv så mye mer 
igjen for å være med. Jeg har minst like mye 
glede av losjen nå som da jeg ble medlem. For 
meg er losjen en livsform.

 For meg er losjen en livsform
SOE Bjørn Otto Strøm i SL Viken er en engasjert nestor i vår Orden.  

Han opplever et ordenssamfunn i medgang og forandring, og har klare  
synspunkter på losjelivet - og hvordan vi skal møte fremtiden. 

Ved Jan Erik Egge Hansen, losje Merlins-Stjerne

SOE Bjørn Otto Strøm gleder seg over losjelivet og er 
opptatt av å legge til rette for at brødrene også skal 
trives i losjen.
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På godt og vondt - hva gjør mest inntrykk?
– Det som gjør mest inntrykk på meg, er nok 
samholdet mellom brødrene. Losjen er for meg 
mentalhygiene. Jeg føler meg vel på vei til losjen, 
på møtene og på vei hjem. Dessverre er det slik 
at for enkelte brødre er medlemskap i losjen en 
form for status. Noen av brødrene er opptatt av å 
være større og bedre enn de andre. Det er hold-
ninger som jeg ikke liker. Vi er som riddere av det 
runde bord - alle er likeverdige.

Bør man velge nye embetsmenn bare 
for fornyelsens del?
– Som hovedregel skal brødrene i de fleste verv 
bare sitte en periode hvis det er nok brødre som 
er villig til å ta verv. Det er sunt for losjen at alle 
som har lyst til å ha verv, får anledning til det. 
Det er også viktig med fornyelse. Men det finns 
unntak. De som velges, må passe til vervet, og de 
bør vite hva de går til. Mange brødre aner ikke 
hva et verv innebærer i praksis når de blir valgt. I 
enkelte verv kan det være praktisk at samme bror 
har et verv i flere perioder. Dette gjelder særlig 
skriver og skattmester. Disse vervene tar det lang 
tid å sette seg inn i.

Takler vi uenighet godt nok?
– Brødre skal ha sterke meninger. Vi er en demo-
kratisk organisasjon. Uenighet er sunt og nødven-
dig. Jeg pleier å si «uenighet bringer oss frem-
over, mens enighet medfører stillstand». Men vi 
må behandle uenighet på en broderlig måte. Vi 
understreker fred og samhold.

Trenger vi mer humor i lunden?
– Våre ritualer er veldig alvorlige. For å myke 
opp møtene våre i lunden er det bare fint med 
innslag av humor. Jeg mener selvfølgelig ikke 
humor i form av vitser og liknende. Men under 
ideelle innlegg og under arbeidsorden kan vi godt 
ha en lettere tone og humoristiske formuleringer. 

Hvilke utfordringer ser du for Druidordenen? 
Vil den overleve?
– Svaret på spørsmålet er enkelt, men vi må 
angripe mange utfordringer.

Det enkle og eneste svaret er: Uten rekruttering 
overlever vi ikke! For å få til rekruttering må våre 

nåværende brødre trives og ha lyst til å gå på 
møter. Da vil de også være motivert for å få med 
nye brødre. I tillegg må potensielle brødre synes 
at Druidlosjen er så attraktiv at de velger å bruke 
av sin tid på losjen.

Jeg ser både utfordringer og muligheter. Den 
største utfordringen er nok at vi må tilpasse oss 
den tiden vi til enhver tid lever i. Forandringene i 
samfunnet fortsetter. Druidordenen må også for-
andre seg om den skal overleve. Jeg ser noen 
klare trender. Her er de viktigste:

Tid blir en stadig viktigere og verdifull ressurs. 
Som nå, blir det store spørsmålet som brødrene 
løpende må ta standpunkt til: Hva vil jeg bruke 
tiden min til?

Familie og barn krever stadig større del av vår 
tid. I mange familier oppleves dessverre losjen 
som en tidstyv. For å unngå økende konflikt i 
forhold til familiene, må vi bli flinkere til å lage 
aktiviteter som inkluderer dem. De må i større 
grad oppleve at aktivitetene i losjen er viktige 
også for dem.

Nye og enklere former for kommunikasjon over-
tar for de vi har nå. Vi må fortsette å videreut-
vikle, modernisere og forenkle kommunikasjo-
nen innen ordenen generelt. Det må bli lettere å 
få løpende oversikt over alle aktiviteter innen en 
region. Registrering av info må i størst mulig 
grad skje lokalt på alle nivåer i stedet for sentralt. 
Vi må også lære oss å bruke sosiale medier til 
beste for vår orden.

Konkurransen fra samfunnet rundt oss blir større. 
Vi må gjøre losjekveldene mer varierte og mer 
interessante. Brødrene må velge losjen fremfor 
andre aktiviteter. Losjene må satse mer på besøk, 
reising og andre aktiviteter. Samarbeid om aktivi-
teter innen hver region blir viktigere og medfører 
flere tilbud til brødrene. Det skal være spennende 
å være Druid.

Vi skal ikke være en selskapsklubb. Ritualene, 
symbolene, gradene og det ideelle innholdet er 
det som skiller oss fra en tradisjonell selskaps-
klubb. Vi må fortsette å videreutvikle disse ele-
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mentene. Ritualene må videreutvikles og bli mere 
varierte og interessante. Vi er et ordenssamfunn i 
medgang og forandring. Samfunnet rundt oss er i 
endring. Vi må utvikle oss, men det må være 
styrt. Vi går en spennende losjetid i møte. 

Vi legger vekt på personlig utvikling. Hvordan 
har losjen formet deg?
– Alt vi gjør i livet utvikler oss. Det gjelder også 
losjen. Alle som er med i losjen - om det er kort 
eller lenge - blir påvirket. Du spør vel egentlig 
om losjen utvikler oss til «det bedre»?

Etter 50 år i losjen har den selvfølgelig vært vik-
tig for min utvikling. I våre ritualer og i Merlins 
læresetninger er det mange gode leveregler. Disse 
har jeg blitt påvirket av i over 50 år. I mange av 
livets situasjoner dukker de opp i hodet mitt og 
påvirker de valgene jeg gjør. Jeg er overbevist om 
at de har påvirket meg til det bedre. Brorskapet 
har i seg selv også en positiv innvirkning. Våre 
grunnleggende egenskaper blir neppe vesentlig 
endret, men i mange enkeltsituasjoner påvirker 
losjen våre handlinger til det bedre.

Hva opptar deg mest?
– I hele min periode som embedsmann i 
Druidordenen har jeg vært opptatt av trivsel som 
vekstfaktor. For å få trivsel må vi ha variasjon. 
Uten trivsel får vi ikke rekruttering. Du skal føle 
at du går glipp av noe om du ikke går på et møte. 
Det bør alltid skje noe stort eller smått som ikke 
er vanlig. Noen små overraskelser.

– Er vi flinke nok til å formidle til nye brødre 
hva Ordenen står for?
Nei, men man vil vel aldri være god nok til det. 
Minst like viktig er det nok at vi heller ikke er 
flinke nok til å formidle til potensielle brødre hva 
vi står for. Mange nye brødre kommer inn i vår 
orden med helt andre forventninger enn det de 
opplever. Vi vet at noen forventer mer diskusjon, 
mer læring, og noen forventer mer utadrettet 
arbeid. Vi er nok flinkere til å formidle de ideelle 
verdier, og ikke det daglige losjeliv. Det er viktig 
at vi formidler et mest mulig riktig bilde av vår 
orden.

– Hvordan skal vi oppmuntre nye brødre til å 
bidra på alle arenaer?
– Jeg er litt uenig i spørsmålsstillingen. Nye brø-
dre er like forskjellige som eldre brødre. Brødre 
må behandles individuelt. Noen vil gjerne ha 
oppgaver fra starten. Noen trenger tid for å finne 
seg til rette. Jeg er enig i at det er viktig at nye 
brødre deltar, men de må delta på egne premisser. 
Da må vi snakke med dem. Nye brødre vil ofte ha 
vanskelig for å si nei til oppgaver. Det er viktig at 
vi ikke overlaster dem så de går lei. De nye brø-
drene må hjelpes til å finne seg til rette i felleska-
pet vårt. La dem ikke sitte alene. Unngå klikk-
dannelser.

– For meg er losjen velvære, avslutter Bjørn Otto 
Strøm.

Losje Merlins-Stjerne fyller

75 år 
lørdag 23. november 2019.

Mottakelse og høytidsmøte i Druidenes Hus i Parkveien 47b
Festmiddag på ærverdige Hotel Bristol. Vi oppfordrer til å holde av datoen! 

Informasjon om påmelding og endelig program kommer senere.
Kontaktperson: Reidulf Fonn, 992 15 638, reidulf.fonn@gmail.com
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Da var Horten hans naturlige valg. Som pensjo-
nister flyttet ekteparet Sletterød til Tønsberg, og 
han fant det naturlig å søke medlemsskap nær-
mere redet. Han er en høyt skattet losjebror. Alltid 
interessert og imøtekommende mot alle. En aktiv 
deltaker i losjelivet uten lenger å delta i noe 
embedskollegium. Han ble Indre Vakt i 1974 rik-
tignok. Men det ble ikke mer. Arbeidet krevde tid.

Tildeling av Senior Veterantegnet ble utført med 
sikker og høytidelig hånd av RSEE Geir Kåre 
Jordheim og tre kolleger i Ordensledelsen. 
Embedsmenn fra Storlosjen Skiringsal var også 

med og gjorde møtet til en ekstra høytid. 
Hovedpersonen er 83 år gammel og rakrygget. 
Han behøvde ikke sitte ned under den høytidelige 
seremonien, han hører godt og han har et smit-
tende humør.

Ordensledelsen og Losje Ekens embedsmenn og 
brødre opplevde noe ekstra i denne høytiden og 
hedret bror Knut med mange gode taler og takk-
sigelser under brodermåltidet. Bror Knut besvarte 
på sin måte og kvitterte med viktigheten og gle-
den med brødre og et langt losjeliv.

Losje Eken feiret Senior Veteran  
Knut C. Sletterød med 56 embedsmenn  

og brødre 4. april
Bror Knut Christoffer Sletterød er en aktiv losjebror og har alltid vært det.  

Helt siden han ble tatt opp i losje Syvstjernen 26. mars 1969. 
Ved ROE Rolf A. Eriksen

Øverst fv:RSSkr Roar Nygård-Andersen, RSSkm Henning Brørby, RSCM 
Otto Grønningen. Nederst fv:EE Hans Olav Nystrøm, Knut C.
Sletterød,RSEE Geir Kåre Jordheim.
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Fra Ordensledelsen var RSBibl. Svein Kristiansen 
og RSSkm Henning Brørby sammen med vår 
avtroppende kansellist ROE Erik Eriksen. RSBibl. 
Svein Kristiansen, RSSkm Henning Brørby og 
ROE. Erik Kristiansen sto for det seremonielle 
ved utdelingen av tegnet. En flott og meget høyti-
delig gjennomføring. Bror Rune har gjennom 
flere år arbeidet med oppgradering av Ordenens 
losjeemblemer som også nå er på trykk i eget 
hefte. Bror Rune har gjennom årene bidratt med 
mye grafiske tjenester til Ordensledelsen og dette 
har bror Rune nå blitt hedret for. 

Bror Rune kom tidlig inn i Druidordenen. Han 
resepierte i 1982 som 30 åring. Bardgraden i 1982 

og Druidgraden i 1984. Han ble embetsmann i 
1986-1988 - som Skriver. Han ble så med til vår 
datterlosje Losje Ram som ble stiftet i sept. 1988. 
I losje Ram fikk han Ordensringen i 1989 og ble 
siden Old Erk i 1991. Rune hadde flere embeter i 
losje Ram. I 2009 da Losje Druidborgen flyttet 
inn i egne lokaler i Solliveien søkte bror Rune 
overgang tilbake til Losje Druidborgen. Et natur-
lig valg da bror Rune bor på Rolvsøy. Bror Rune 
ble hedret med losjens Erkjentlighetstegn i 2016.

Kjære bror Rune , du har en losjehistorie vi er 
stolt av. Du er selv i dag en flittig losjebror som 
ofte er å se på møtene. Til historien følger også 
med at bror Rune er SL. Borgars faste fotograf.

Tildeling av Ordenens Erkjentlighetstegn  
til OE. Rune Nordheim

Torsdag den 11. april var det utdeling av Ordenens Erkjenlighetstegn i Losje 
Druidborgen i Fredrikstad. 42 brødre var til stede på dette høytidlige høytidsmøte 

der bror Rune Nordheim ble hedret med dette tegnet. 

Bak bror Rune fv: RSSkm Henning Brørby, RSBibl Svein Kristiansen, 
EE Ola Svendsen og ROE Erik Eriksen.
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40 års Veterantegn til  
Hans Christoffer Ellefsen losje Eken

Ved Tore Berge, skriver losje Eken

Torsdag 21. mars hadde 55 brødre samlet seg på 
losjehuset Gimle for å hedre Old Erk bror Hans 
Christoffer Ellefsen. Han hadde da vært medlem 
av vår orden i 40 år. SEE Per Alfredsen foretok 
den høytidlige og stilfulle tildelingen, sammen 
med tre av sine embetsmenn, SCM Jan Edvard 
Hansen, SSKR Halvor Sanne og SSKM Olav 
Waage. Hyggelige og velfortjente ord fulgte også 
med fra Stor EE. Ekstra hyggelig var det at nåvæ-
rende Edel Erk i losje Sagalund, bror Stein Rune 
Klemmetsby, også den gang var Edel Erk og tok 
opp vår jubilant for 40 år siden. 

Bror Hans Christoffer tiltrådte nytt verv som 
Tjenestegjørende Old Erk 14 dager tidligere. 

Dette etter to år som Edel Erk, og før det, både 
Bibliotekar og Skattmester. Øvrige verv: med-
hjelper i 3 perioder, 3 perioder i losjehusets styre, 
storlosjens fortrolighetsutvalg, interimstyret ved 
dannelse av losje Misteltein, samt de fleste råd og 
utvalg i losje Eken. Dette skulle motbevise hva 
bror Hans sa i sin takketale:” Årstegn er ikke noe 
Erkjentlighetstegn. Det er kun et bevis på at man 
har levd lenge nok, vært på en del møter og betalt 
sin kontingent”. 

Vi ser fram til mange møter sammen med bror 
Hans Christoffer i årene som kommer og gratule-
rer med 40 års Veterantegn.

Bildet viser, foran fra venstre: EE Hans Olav Nystrøm, Jubilant Old Erk Hans Christoffer 
Ellefsen, SEE Per Alfredsen. Bak fra venstre: SSKM Olav Waage, SSKR Halvor Sanne, 
SCM Jan Edvard Hansen.
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40 års Veterantegn tildelt bror Nils Islann 
Losje Orion 5. mars 2019

I en stilfull seremoni med en fulltallig Storlosje tilstede – med Stor Edel Erk  
Per Alfredsen i spissen fikk Nils Islann tildelt sitt 40 års veterantegn.

Ved bibliotekar Øivind Bjørn Larsen, losje Orion

Bror Nils startet sin druidiske vandring i Losje 
Orion sin moderlosje Syvstjernen 

den 14. februar 1979. Han ble forfremmet til 
Bardgraden 04. april 1981 og ble Old Erk 19. 
november 2001.

Bror Nils har bidratt på en meget god måte som 
losjens Bibliotekar 1995 - 1997 og deretter som 
Med Erk 1997 - 2001.

Bror Nils har gjennom alle år vært en høyt aktet 
bror. Han har bidratt med mye god kunnskap og 
har vært sentral i undervisningen i alle grader i 
losje Orion. Som 

«handyman» - på svært mange områder - har han 
vært sentral ved oppussing og vedlikehold av 
Druidgaarden i Horten.

På bildet sitter Bror Nils sammen med til venstre for seg, Riks Old Erk Arne 
Bart Lund i Syvstjernen. Han var Med Erk den gangen Bror Nils startet sin 
druidiske vandring.



18    Barden nr. 2 – 2019

Ideelt

Også fra vikingtiden finner vi krav til vennskap, 
medmenneskelighet og sunn fornuft, m.a.o. etiske 
leveregler.

Noen vil nok hevde at vi i dag i for liten grad tar 
hensyn til disse etiske leveregler, og at vi i for liten 
grad vektlegger forholdet mellom riktig oppførsel 
og medmenneskelighet. Våre handlinger skal være 
etiske og samtidig bærekraftige, men i mange tilfel-
ler er det avstand mellom liv og lære. Vår hang til 
profitt står ofte i kontrast til etikken i vår væremåte.

Et eksempel finner vi bl.a i hvorledes vi håndterer 
klimaproblemet, og i den sammenheng så vel de 
globale som lokale utfordringer. Spør de unge, som 
i disse dager går til drastiske skritt for å fange vår 
oppmerksomhet. Det er et krav til oss som foreldre 
og voksenpersoner at vi skal være gode forbilder, - 
særlig i forholdet til etikk og moral. Ingen lett opp-
gave- ettersom dannelse og utvikling av dømme-
kraft er et livslangt prosjekt for oss alle.

Måten å treffe avgjørelser i forhold til omverdenen 
vil ofte gjenspeile den etiske ballast vi har fått med 
oss – og som er blitt en del av oss. Fra bibelen kjen-
ner vi lignelsene om den barmhjertige samaritan og 
den bortkomne sønn. Er våre handlinger tilsvarende 
alltid preget av den samme storsinnethet. Svaret må 
nok bli – ikke alltid. Hvorfor? Har ikke kunnskapen 
om etikk og moral gitt oss innsikt og deretter blitt til 
visdom? Losjens ritualer kan hjelpe oss, og gi oss 
grunnlag til ettertanke og refleksjon, bl.a. ved 
TJOE`s foredrag av Merlins vise lære.

På flere samfunnsområder møter vi etiske spillere-
gler. Professor Adam Smith – samfunnsøkonomiens 
far, som også var professor i i etikk og moralfilosofi 
– advarte mot at spesialisering og effektivisering 

ikke måtte gi for stor avstand mellom produsent og 
konsument. Forsvinner nærheten, forsvinner også 
en forutsetning for moralske og etiske gode avgjø-
relser mellom partene i næringsliv og forvaltning.

Erfaringen er nok den at vi heller har skapt avstand 
og grunnlag for det som noen har omtalt som en 
«åpen rovdyrkapitalisme». Skatteparadis og lovlige 
smutthull for å unngå bidrag til fellesskapet gir høy-
ere tall på bunnlinjen, og bonus til «den smarte».

Korrupsjon er det eklatante brudd med etikk og 
moral. De fleste avgjørelser tuftet på korrupsjon er 
i tillegg straffbare. Statsdrevet korrupsjon under-
trykker i tillegg menneskerettigheter, og er en av 
demokratiets verste fiender.

Hvordan er det så med vår egen hverdag? 
Druidordenen innprenter oss etiske leveregler i alle 
grader – helt fra opptak i Ovatgraden. Da er det opp 
til oss og ta det inn over oss slik at det gir innsikt, 
og blir grunnleggende for vår personlige utvikling.

Det vi tenker sier og gjør må vi stå til ansvar for:

1. Det jeg nettopp sa – var det sant?
2. Det jeg nettopp gjorde – var det rettferdig?
3. Det jeg nettopp ba om – var det på sin plass?

Å etterprøve seg selv i ett og alt er en daglig intern-
kontroll i tanker, ord og gjerning.

Vi må m.a.o. hele tiden stille krav til oss selv og 
etterprøve det vi sier og gjør. Kan vi på det grunnlag 
si oss fornøyde gir det tillit hos de vi forholder oss 
til og til avgjørelsen av våre handlinger.

Ordenen gir oss et hjelpemiddel, ansvaret er vårt 
eget.

Etikk – En forutsetning for  
gode avgjørelser

Etikk er av noen filosofer definert som moralens teori.
Spørsmålet om rett og galt har opptatt menneskene siden tidenes morgen. 

Aristoteles som levde vel 350 f.kr. observerte hva kloke mennesker gjorde, hvordan 
de levde sine liv osv. På den måten bygde han opp sine betraktninger om etikk.

Ideelt innlegg v/Bjørn Valvik losje Balder 18.3.2019
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Kanselliet informerer:  
Serien våre Losjemerker
Dette heftet ligger i Bibliotekars koffert og vil siden bli lagt på hjemmesiden.

Dette heftet ligger i Bibliotekars koffert og på hjemmesiden. 
 

 

 
 

 
 
Losje nr. 48 CETUS 
Stiftet 26. august 2006 
Cetus er navnet på stjernebildet Hvalen 
(hvalfisken) og representerer havet. 
Alle i Legenden om Andromeda har fått sine 
stjernebilder. Hval og Sandefjord er 
historisk knyttet sammen.  

 

 

 

Losje nr. 49 SKJALGSSON 
Stiftet 09. september 2006 
For rogalendinger fremstår Erling 
Skjalgsson som en viktig identitetsfaktor. 
Erling Skjalgsson oppfattes ikke som en 
bærer av verdier som kun har interesse i 
Rogaland. 
Det gjør ham til et av Norges fremste 
frihetssymboler som nordmenn flest kan 
identifisere seg med. Han var født på Sola 
og levde fra ca. 963 og til 1028 da han den 
dagen ble drept av sin tremenning. 
 
 
 
 
 
 
 
Losje nr. 50 UXELLO 
Stiftet 23.september.2006 
Losjenavnet Uxello er det keltiske navn for 
høyde (festning). Opphøyet, edel og med 
bakgrunn i Fredriksten festning og Haldens 
som festningsby er navnet valgt. 
Fredriksten festning er da også grunnlagt 
på et 120 meter høyt berg.  
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Vi har i mange år vært nærmest uvitende om i 
hvilken tilstand disse var, og ble gledelig over-
rasket over at det fortsatt var 14 losjer med til 
sammen over 1000 mannlige og kvinnelige med-
lemmer. Det arbeides i dag bare i én grad, og 
brødrene og søstrene har både separate og felles 
møter. 

Før hadde losjene et 3 grads system. Etter at ha 
mistet over 30 losjehus i bybrannene i San 
Fransisco i 1906, forenklet man systemet, og 
samlet alle gradene til en. Og slik har det blitt 
værende til i dag.

Vi hadde gleden av å bli invitert både til et rituelt 
møte og flere uformelle treff. I tillegg avholdt alle 

de tilreisende IGLD brødrene et rituelt møte i 
IGLD-graden hvor 36 nye medlemmer ble opp-
tatt. Det viste seg at de 15 medlemmene vi hadde 
i California aldri hadde gjennomgått en rituell 
resepsjon, bare betalt sin kontingent! Vi innsatte 
samtidig en IGLD visepresident som skal være 
vår kontakt i California.

Det ble satt stor pris på vårt besøk og sett som et 
bevis på at IGLD mente alvor ved på nytt å knytte 
kontakten med USA. Losjen i Alaska er nedlagt 
og i Ohio er det heller ingen kontakt lenger. 
Losjene i California finnes stort sett i San 
Francisco området (men ingen i selve byen etter 
1980-tallet). Vi besøkte losjene i Novato, 
Petaluma, Occidental, Santa Rosa og Placerville, 

GP Kay Hagby, VP California Byron Wilson, GS Geir-Kåre Jordheim og GT Per Arne Meijgren.

Druidene i California
IGLDs embedsmenn Grand President Kay Hagby, Grand Secretary  

Geir-Kåre Jordheim og Grand Treasurer Per Arne Meijgren reiste 23. april til  
USA sammen med flere europeiske og australske visepresidenter for å  

besøke og gjenoppta kontakten med UAOD losjene i California. 

Ved Geir Kåre Jordheim og Kay Hagby
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og møtte bare positive og hyggelige brødre og 
søstre som var nysgjerrige og ivrige etter å høre 
og lære.

Placerville var fødestedet for Druidordenen i 
California der Frederick Sieg dannet den første 
losjen i 1858 (etter at ordenen kom til New York 
i 1830). Fra California kom druidene så tilbake til 
Europa ved at den første losjen ble startet i Berlin 
1871. Så i Placerville ble faktisk grunnlaget for 
vår egen orden i Norge lagt. Det gir oss virkelig 
perspektiver.

Placerville er viktig også i en annen sammenheng. 
Midt på 1850-tallet, før den transkontinentale 
jernbanen ble bygget over Sierra Nevada og midt 
under gullrushet, brakte nemlig telemarkingen 
John «Snow Shoe» Thompson post og medisiner 
over fjellet med vestlig endepunkt i Placerville. 
Her er han blant annet minnet med et maleri på en 
vegg ved innfarten til byen.

Brødrene stilte opp med transport for oss hele 
uken og hentet til møter og utflukter i distriktet. 
Det ble knyttet mange gjensidige gode kontakter, 
og vi vil sikkert kunne glede oss over gjenbesøk 
til Europa, i første omgang til kongressen i 
Malmø august 2020. Vårt besøk i California må 

sies å ha vært meget vellykket og passer godt inn 
i IGLDs plan om en fornyelse og modernisering 
av denne paraplyorganisasjonen. California er 
verdt et besøk og brødre som ønsker å reise dit 
kan ta kontakt med vårt kanselli for adresser og 
annen informasjon.

Druider losje Placerville 1899.

GP Kay Hagby legger blomster på minne-
monumentet i sentrum av Placerville.



22    Barden nr. 2 – 2019

Fra grunnlosjene

Tidene forandrer seg:
Ikke behov for post fire  
ganger daglig?

Der er æsket uttalelse fra 
Kristiania formandskap om  
at et af postbudene indsendte 
andragende om at sløife
den 4de postombæringen hver  
dag for at lette budenes arbeide. 
Der blev i den anledning igaar 
besluttet at udtale:

«Formandskapet har den opp-
fatning, at nogen lettelse i post-
budets tjeneste er et berettiget 
ønske, men maa dog bestemt 
advare mot, at postombringelsen 
yderligere indskrenkes. Efter den 
siste voldsomme forhøiels af 
lokalportoen maa det kunne  
ventes, at alle rimelige krav  
saavel angaaende postom-
bringelser som angaaende  
funksjonærernes arbeidstid maa 
kunne efterkommes.»

Aftenposten, morgenutgaven  
3.april 1919.

Syvende far i huset

Riks Old Erk og Hedersdruid 
Reidar Syversen
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Nyopptatte brødre
Losje:  Navn: Født Opptatt: Storlosje 
Mithras	 Magne	Oddvar	Skjelvik	 	 21.01.2019	 Storlosjen	Bjørgvin
Terrapax	 Bjørn	Noraberg	 12.04.1973	 22.01.2019	 Storlosjen	Agder
Terrapax	 Morten	Christian	Stømne	 19.05.1974	 22.01.2019	 Storlosjen	Agder
Silva	 Kent	Roar	Grøtting	 03.07.1978	 24.01.2019	 Storlosjen	Eidsiva
Silva	 Kim	Halvorsen	 14.02.1973	 24.01.2019	 Storlosjen	Eidsiva
Ram	 Joakim	Byhrø	 02.05.1987	 24.01.2019	 Storlosjen	Borgar
Jadar	 Thomas	Steinsland	 10.12.1980	 24.01.2019	 Storlosjen	Rygir
Allbota	 Kjell	Roger	Blomberg	 14.05.1973	 30.01.2019	 Storlosjen	Haugar
Malva	 Glenn	Andre	Moland	 28.11.1981	 04.02.2019	 Storlosjen	Ra
Malva	 Edgar	Larsen	 15.08.1977	 04.02.2019	 Storlosjen	Ra
Hedera	 Vidar	Numme	 16.12.1970	 07.02.2019	 Storlosjen	Ra
Fraternitas	 Morten	Berg	 15.09.1978	 07.02.2019	 Storlosjen	Skiringssal
Eken	 Ole	Vidar	Johansen	 17.04.1963	 07.02.2019	 Storlosjen	Skiringssal
Druidstjernen	 Stig	Valter	Mikalsen	 03.11.1968	 12.02.2019	 Storlosjen	Haugar
Kriton	 Aleksander	Gundersen	Romsdal	 12.04.1988	 13.02.2019	 Storlosjen	Borgar
Janus	 Jens	Kristján	Klein	 	 13.02.2019	 Storstukan	Isafold
Sanden	 Petter	Bergstøl	Solberg	 27.01.1971	 14.02.2019	 Storlosjen	Agder
Sanden	 Kai	Erik	Fagermann	 17.06.1971	 14.02.2019	 Storlosjen	Agder
Mizar	 Tore	Lutro	 05.05.1964	 14.02.2019	 Storlosjen	Bjørgvin
Mizar	 Odd	Idar	Olsen	 24.07.1957	 14.02.2019	 Storlosjen	Bjørgvin
Plenydd	 Jone	Vistnes	Haugvaldstad	 30.08.1992	 14.02.2019	 Storlosjen	Rygir
Plenydd	 Dag	Bjerga	 05.08.1957	 14.02.2019	 Storlosjen	Rygir
Merlins-stjerne	 Jan	Erik	Olsen	 04.03.1969	 20.02.2019	 Storlosjen	Viken
Sanden	 Svein	Kåre	Retterholt	 05.02.1976	 21.02.2019	 Storlosjen	Agder
Belenus	 Knut	Erik	Fygle	 29.10.1960	 26.02.2019	 Storlosjen	Dovre
Belenus	 Bengt	Olof	Klefbom	 15.04.1956	 26.02.2019	 Storlosjen	Dovre
Idris	 Rune	Andersen	 09.12.1965	 28.02.2019	 Storlosjen	Ra
Druidborgen	 Per-Bjarne	Johansen	 30.01.1952	 28.02.2019	 Storlosjen	Borgar
Druidborgen	 Terje	Johansen	Saxvik	 07.03.1961	 28.02.2019	 Storlosjen	Borgar
Skjalgsson	 Tommy	Egeland	 14.04.1976	 28.02.2019	 Storlosjen	Rygir
Pythagoras	 Ole	Kristian	Skauan	 24.08.1967	 05.03.2019	 Storlosjen	Viken
Custos	 Olav	Thoresen	 14.10.1969	 06.03.2019	 Storlosjen	Borgar
Custos	 Øyvind	Holm	Edvardsen	 28.12.1967	 06.03.2019	 Storlosjen	Borgar
Custos	 Lars-Petter	Slettevold	 05.04.1968	 06.03.2019	 Storlosjen	Borgar
Fjölnir	 Sigvaldi	Búi	Þórarinsson	 02.08.1971	 06.03.2019	 Storstukan	Isafold
Corona	 Jarle	Kristoffer	Austgarden	 19.04.1968	 11.03.2019	 Storlosjen	Bjørgvin
Corona	 Geir	Magnus	Abotnes	 13.06.1966	 11.03.2019	 Storlosjen	Bjørgvin
Mizar	 Tore	Vikane	 01.02.1973	 14.03.2019	 Storlosjen	Bjørgvin
Hringar	 Rolf	Halvor	Kværn	 10.02.1970	 21.03.2019	 Storlosjen	Eker
Hringar	 Marius	Stenumsgaard	Kilstad	 14.04.1990	 21.03.2019	 Storlosjen	Eker
Hringar	 Knut	Arve	Skaalvik	 27.07.1964	 21.03.2019	 Storlosjen	Eker
Bardstjernen	 Ove	Øde	 11.06.1956	 25.03.2019	 Storlosjen	Eker
Elysium	 Lars	Frøyen	Samland	 07.04.1980	 27.03.2019	 Storlosjen	Eidsiva
Uxello	 Roy	Egil	Pettersen	 26.06.1958	 02.04.2019	 Storlosjen	Borgar
Belenus	 Roger	Bostad	 09.12.1968	 09.04.2019	 Storlosjen	Dovre
Yggdrasil	 Jørgen	Grønfur	 12.03.1971	 11.04.2019	 Storlosjen	Rygir
Idris	 Petter	Kristensen	 19.10.1959	 25.04.2019	 Storlosjen	Ra
Idris	 Knut	Ola	Brattås	 22.09.1971	 25.04.2019	 Storlosjen	Ra
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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

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

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
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Tistedal: 691 91 463
Rakkestad: 692 22 200

Askim: 698 85 555

GULVBELEGG, TAPETSERING,
MALING OG FLYTESPARKLING

MOBIL 95 94 96 69

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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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

FRUKTTREFF & STORLOSJE BJØRGVIN SITT 25ÅRS JUBILEUM
4. – 6. OKTOBER 2019

SOGNEFJORD HOTEL - LEIKANGER

FRUKTTREFF MED FLOTTE AKTIVITETSTILBOD.

STORLOSJE BJØRGVIN SITT 25 ÅRS JUBILEUM 
SKAL SJØLVSAGT FEIRAST MED FLOTT

BANKETTMIDDAG

RITUELLE MØTER BÅDE I 1. OG 5. GRAD. 

DETTE VERT EI HELG FULL AV GODE OG
MINNERIKE OPPLEVINGER.

TA FRUKT OG JUS MED HEIM. GODE
TILBOD!

PROGRAMMET VERT SENDT UT I AUGUST TIL ALLE
GRUNNLOSJANE. SET AV HELGA! 

TA KONTAKT FOR Å FÅ TILSENDT PROGRAMMET
PÅ E-POST: JORGENUBERG@GMAIL.COM

FRUKTTREFF LOSJE BALDER
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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
Skjalgsson	 Håkon	Thu	 06.06.1969
Nemeton	 Vegar	Bratlie	 13.06.1969
Kriton	 Atle	Sørbo	 19.06.1969
Terrapax	 Tommy	Christiansen	 28.06.1969
Nordstjernen	 Odd	Inge	Hellesylt	 01.07.1969
Custos	 Knut	Hoff	Johannessen	 15.07.1969
Celyn	 Odd	Arild	Ågedal	 20.07.1969
Tryggvason	 Kenneth	Johannessen	 25.07.1969
Abaris	 Dag	Kjetil	Lillelien	 31.08.1969

60 år
Phoenix	 Stein	Arne	Snuggerud	 04.06.1959
Taiga	 Tom	Johnny	Fredriksen	 09.06.1959
Hringar	 Trond	Karlengen	 11.06.1959
Plenydd	 Kent	Lennart	Sirevåg	 19.06.1959
Avalon	 Steinar	Wold	 20.06.1959
Bardstjernen	 Arne	Øye	 25.06.1959
Ovatstjernen	 Per	Esben	Kristiansen	 30.06.1959
Tryggvason	 Eirik	Njærheim	 05.07.1959
Fraternitas	 Lars	Anders	Bergvall	 10.07.1959
Allbota	 Jan	Arne	Wallace	 13.07.1959
Skjalgsson	 Olav	Inge	Tjelta	 15.07.1959
Janus	 Pétur	Bolli	Jóhannesson	 15.07.1959
Nordstjernen	 Dag	Johannessen	 16.07.1959
Fjölnir	 Vidar	Pétursson	 18.07.1959
Belenus	 Karl	Werner	Petterson	 18.07.1959
Pastos	 Tor	Magne	Kalland	 20.07.1959
Janus	 Adalsteinn	Már	Ólafsson	 24.07.1959
Fraternitas	 Tom	Lingelem	 29.07.1959
Malus	 Per	Jarle	Mo	 01.08.1959
Pythagoras	 Roger	Einar	Gulbrandsen	 13.08.1959
Taiga	 Roar	Haugland	 15.08.1959
Syvstjernen	 Erik	Paul	Berg	 20.08.1959
Cromlech	 Gunnar	Madsen	 20.08.1959
Malus	 Steven	Bruflat	 22.08.1959
Phoenix	 Arve	Sørbo	 29.08.1959	

70 år	 	 	 	 	 	
Nemeton	 Jan	Utengen	 03.06.1949
Selago	 Kåre	Gerhard	Sørensen	 04.06.1949
Mizar	 Lars	Edmund	Torp	 05.06.1949
Nordstjernen	 Ridder	Jan	Henry	Norgren	 11.06.1949
Silva	 Kjell	Ivar	Fjeld	 13.06.1949
Abaris	 Nils	Ingemann	Mathiesen	 17.06.1949
Druidborgen	 Bjørn	Arild	Magnussen	 23.06.1949
Abaris	 Rune	Lindhjem	 27.06.1949
Eken	 Tor	Birger	Magnusen	 03.07.1949
Idris	 Roar	Bjerkeengen	 15.07.1949
Silva	 Ole	Martin	Hermansen	 16.07.1949
Belenus	 Steinar	Vordal	 21.07.1949
Druidstjernen	 Erik	Johannes	Sæther	 22.07.1949
Eken	 Jan	Olav	Trygvesen	 22.07.1949
Janus	 Pétur	H.	Hjalmarsson	 27.07.1949
Eken	 Kjell	Bruland	 29.07.1949
Cromlech	 Jan	Erik	Zachariassen	 03.08.1949



30    Barden nr. 2 – 2019

Ideelt Vi gratulerer
Cygnus	 Arild	Bjerke	 04.08.1949
Tryggvason	 Mons	Haarr	 14.08.1949
Pastos	 Nils-Petter	Ruud	 26.08.1949

75 år
Merlins-Stjerne	 Bjørn	Otto	Strøm	 14.06.1944
Sanden	 Ridder	Harald	Ørebek	 14.06.1944
Terrapax	 Gunnar	Risland	 15.06.1944
Abaris	 Karl	Jonny	Gundersen	 20.06.1944
Plenydd	 Jakob	Ivar	Grude	 21.06.1944
Corona	 Gunnar	Grotle	 27.06.1944
Idris	 Ole	Bjørnøe	 01.07.1944
Pastos	 Thor-Arne	Stenberg	 13.07.1944
Mithras	 Leif	Børge	Meland	 16.07.1944
Hedera	 Terje	Nesse	 23.07.1944
Myrica	 Edvin	Jonassen	 29.07.1944
Kriton	 Olav	Belgen	 05.08.1944
Elysium	 Arve	Martin	Brumoen	 07.08.1944
Myrica	 Åge	Bjørn	Strøm	 08.08.1944
Cygnus	 Knut	Sommerstad	 10.08.1944
Druidborgen	 Torleif	Henriksen	 10.08.1944
Merlins-Stjerne	 Odd	Roald	Lund	 11.08.1944
Celyn	 Odin	Walter	Hellsten	 16.08.1944
Pythagoras	 C.E.Christer	Forssgren	 22.08.1944
Selago	 Odd	Arild	Nilsen	 24.08.1944
Hedera	 Øistein	Smith	Larsen	 25.08.1944

80 år	 	 	
Druidstjernen	 Reidulf	Sander	Stenbakk	 05.06.1939
Nemeton	 Ridder	Reidar	A.	Syversen	 13.06.1939
Syvstjernen	 Gunnar	Anders	Rønningen	 18.06.1939
Misteltein	 Dagfinn	Tøråsen	 21.06.1939
Celyn	 Alf	Ernst	Hansen	 30.06.1939
Fraxinus	 Svein	Eirik	Storsveen	 16.07.1939
Myrica	 Arvid	Ingulstad	 04.08.1939
Plenydd	 Kjell	S.	Berentsen	 04.08.1939
Plenydd	 Klaus	Engelsgjerd	 10.08.1939

85 år	 	 	
Ovatstjernen	 Kjell	H.	Olsen	 17.08.1934

90 år	 	 	
Ovatstjernen	 Per	Roer	 08.07.1929
Idris	 Lars	Gjønnes	 25.07.1929
Selago	 Kurt	Thorbjørn	Jørgensen	 29.08.1929
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Dødsfall

Losje Selago
VI grads bror Rolf Wittemann
Født 09.03.1935
Opptatt i Druidordenen 03.03.1935
Død 03.02.2019

Losje Elysium
VI grads bror Steinar Holtlien
Født 14.09.1939
Opptatt i Druidordenen 09.10.1974
Død 31.01.2019

Losje Druidstjernen
VII grads bror Jostein Fjærli
Født 14.06.1927
Opptatt i Druidordenen 06.11.1973
Død 07.02.2019

Losje Orion
VI grads bror Bjørn Vold
Født 04.08.1933
Opptatt i Druidordenen 14.04.1971
Død 09.02.2019

Losje Jadar
V grads bror Henry Svendsen
Født 27.11.1939
Opptatt i Druidordenen 08.09.2005
Død 17.02.2019

Losje Cygnus
VI grads bror Leif Sletten
Født 03.04.1943
Opptatt i Druidordenen 03.09.1991
Død 23.02.2019

Losje Cromlech
VI grads bror Otto Helge Mæland 
Født 27.09.1945
Opptatt i Druidordenen 24.09.1990
Død 05.03.2019

Losje Orion
V grads bror John Albert Haugestad
Født 14.05.1943
Opptatt i Druidordenen 29.11.2005
Død 12.03.2019

Losje Eken
VI grads bror Erling Olav Gravdahl
Født 16.03.1938
Opptatt i Druidordenen 09.03.1976
Død 25.03.2019

Losje Kriton
IV grads bror Bengt Arnesen
Født 25.08.1939
Opptatt i Druidordenen 21.03.1983
Død 24.03.2019

Losje Syvstjernen
VI grads bror Hans Åsmund Homleid
Født 18.05.1940
Opptatt i Druidordenen 18.03.1993
Død 24.03.2019

Losje Sagalund
VI grads bror Kåre Bjørge
Født 08.11.1931
Opptatt i Druidordenen 14.02.1967
Død 09.04.2019

Losje Jadar
V grads bror Martin Thu
Født 09.03.1945
Opptatt i Druidordenen 27.11.2003
Død 17.04.2019

Vi lyser fred over våre brødres minne.



Returadresse: DnD Kanselliet, Postboks 22, 3246 Sandefjord

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

ANNONSEANSVARLIG

Tom Arne S Kristiansen 
Telefon 95 03 90 30 

tom_arne_kristiansen@hotmail.com

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

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 0805-2298

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 


