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Fra redaktørens skrivebord

Frist for innlevering av stoff 2019 
Nr 1 – 1. februar  •  Nr 2 – 1. mai  •  Nr 3 – 1. august  •  Nr 4 – 1. oktober  •  Nr 5 – 1. desember

INNHOLD

I hver utgave av Barden har jeg ansvaret for å få 
med gratulasjoner til nyopptatte brødre og de som 
fyller år – samt dødsfall. Dette gir rom for etter-
tanke. Jeg leser hvert eneste navn og gjenkjenner 
ethvert flere og flere av de som innberetningen 
omhandler. Ofte smiler jeg over hendelser eller 
uttalelser. Andre ganger rister jeg stille på hodet 
over spesielle tildragelser eller diskusjoner som vi 
godt kunne vært foruten. Av og til mimrer jeg med 
større andakt og respekt enn vanlig. Noen av brø-
drene har hatt evnen og viljen til i større grad enn 
de fleste å arbeide for losjens interesser og videre-
utvikling. Man blir mildere og mildere med årene. 
Jeg ser nesten ingen som gjør noen feil jeg ikke 
kunne begått, mens andre har prestert i overkant 
av hva man kan forvente – langt inn i alderdom-
men – helt til de døde.

For at alderdommen ikke skal være en latterlig 
parodi på vår tidligere tilværelse bør man nok 
fortsette å forfølge mål som gir livet vårt mening: 
å ofre seg i noen grad for individer, kollektiver 
saker, sosialt, intellektuelt eller skapende arbeid. 
Man bør nok i mindre grad gruble over fortiden og 
lure på hva som kan skje i framtiden. Man bør 
være mer «i livets flyt». Det er delmålene som er 
interessante. Ikke sluttmålet, fordi en blir jo aldri 

ferdig. Vi burde generelt være mer opptatt av hva 
folk er gode til – og ikke hva de er dårlige til.

Vi som er rundt 70 –og oppover- og som av mange 
blir betraktet som gamle og utferdige må holde 
oss flytende. La oss snakke sammen og motivere 
hverandre. Det å skape en samtale leder til en ny 
samtale som bringer budskapet videre av seg selv. 
Det gjelder å ha stayerevne, stahet og evnen til å 
porsjonere ut kreftene. Så lenge vi har troverdig-
het og tillit vil man bli hørt. Vi har mye ugjort. Ta 
vare på mulighetene som livet gir oss – la oss 
gjøre ting vi tror vi kan angre på senere, samle på 
gode venner og bevare livsgleden så lenge vi kan. 
La oss først og fremt ta vare på hverandre i hver-
dagen. La Frode Gryttens dikt motivere oss. God 
losjehøst.

Straks våren er her for fullt, skal han

rømme frå sjukeheimen. Han drømmer 

om å sjå Jæren, Lofoten og Buenos Aires.

Han er 91, verda venter.

Frode Grytten

Side 1 Forsidebilde – «høysommer» v/Ida Upsaker
Side 2 Fra redaktørens skrivebord
Side 3 RSEE Geir-Kåre Jordheim
Side 4/5 Ordenen vår 80 år
Side 6/9 I Druidenes fotspor
Side 10 50 års jubileum losje Sagalund
Side 11 Dugnadsfest losje Idris
Side 12 7.far i huset

Side 13 Jeg trenger din hjelp (ideelt)
Side 14 Regional OE samling
Side 15 Våre losjemerker
Side 16/17 HMS aften hos losje Cromlech
Side 18 Sommeravslutning kirkens bymisjon
Side 19/20 Losje Allbota og Nygård bo og behandlingssenter
Side 21/22 Tur til Kroatia med losjevenner
Side 23 Reisebrev fra Concordiagildene i Bergen

Fra redaktørens skrivebord

Det er aldri for sent!  
Pep-talk fra godstolen
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En sommer nærmer seg en høst. En sommer som 
jeg håper ga de gode opplevelsene, enten med 
familie, venner eller bare helt alene. De fleste av 
oss hadde sikkert mange forventinger og ønsker om 
hva sommeren skulle bringe med seg. Så er det vel 
slik at man ikke får til alle ønskene. Om det var 
været, dagene som løp for fort, eller om det var 
noen vi ikke fikk tid til, skal være usagt. 

Jeg kan se tilbake på mange gode opplevelser fra 
årets sommer. Jeg har bevisst forsøkt å sette fokus 
på det gode og positive, glemme det jeg ikke rakk 
eller fikk til. Da oppdager jeg at det faktisk var flere 
gode opplevelser enn de jeg først hadde tenkt på!

Leter man etter de positive og gode øyeblikkene, så 
finner man ofte flere, og gjerne de det er så lett å 
overse!

Og det er nettopp det jeg ønsker når vi nå starter en 
ny losjetermin. Kan vi møte utfordringene og end-
ringene som skjer rundt oss, ved å se det positive, 
fulle av optimisme og positivet er jeg sikker på at 
den gode motivasjonen også kommer. Optimistiske 
mennesker frembringer trivsel. Ikke bare for seg 
selv, men i høy grad for de som er rundt seg.

Vær åpne og fortell om losjen. Spre det positive og 
la familie, naboer og kjente få ta del i dine opple-
velser og betydningen av å være med. Det vil gi et 
godt omdømme, og det igjen vil gi nye brødre.

Denne høsten blir det mange losjebesøk og aktivi-
teter, noe vi i ordenledelsen ser frem til. Det er et 
privilegium å være sammen med brødre som deler 
vårt felleskap, og arbeider mot de samme målene. 
Hyggelig blir det å skulle tildele mange nye 
Seniorveterantegn, samt at flere av grunnlosjene 
skal feire sine jubileer denne terminen.

En viktig oppgave for Ordensledelsen er arbeidet 
med å tilpasse oss de endringene som skjer i sam-
funnet. Samtidig er det viktig at vi beholder våre 
verdier, det rituelle innholdet og vår historie. 
Derfor gjennomfører Ordensledelsen en arbeids-
helg i høst basert på Fremtidsutvalgets rapport og 

de tilbakemeldinger som er gitt gjennom Grunnlosje 
og Storlosje, for så å legge en plan for perioden.

Det vil også bli avholdt Skandinavisk Embets-
manns konferanse i september. Erfaringsutveksling 
og praktisk samarbeid er viktig, ikke minst for vårt 
Kanselli. 

Som et resultat av endringene fra Riksmøte med 
mulighet for tildeling av IGLD graden fra 2.grad, 
vil det bli gjennomført IGLD møter både i Gjøvik 
og på Moss i januar. 

Kjære brødre,

Det er nedlagt et stort arbeid av Grunnlosjer og 
Storlosjer i planlegging av møter og aktiviteter for 
høsten/våren. Det vitner om omsorg og orden. Møt 
embetsmenn og dine brødre med positivitet og vis 
takknemlighet ved å gå på møtene. Det styrker vår 
Orden. 

Med ønske om en god losjetermin!

Geir-Kåre Jordheim
RSEE

Kjære brødre
Leter man etter de positive og gode øyeblikkene, så finner man ofte flere,  

og gjerne de det er så lett å overse!
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Riks Stor Edel Erk  
Geir-Kåre Jordheim
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Ordenen vår 80 år
En artikkel av ROE Hedersdruid Finn Egil Johannessen

Jeg sakser fra vår grunnlegger bror Knud A. 
Boye’s biologi:
Bror Knud Boye ble født i Arendal 11. januar 
1888. Han drev sin manufakturforretning i Oslo 
og kom gjennom sin forretningsvirksomhet i for-
bindelse med en tysker fra Chemnitz, Max Liebe, 
som var tilsluttet Druidordenen i sitt hjemland. 
Ved en tilfeldighet kom ordensarbeid opp i samta-
len deres, og den lille orienteringen Knud Boye 
hermed kom til å få førte til at han fattet interesse 
for saken og ba om mer informasjon. Etter en tid, 
i 1931, satte Max Liebe bror Knud Boye i kontakt 
med grosserer August Bjørck i Malmø. Han 
hadde i mer enn 20 år vært tilsluttet Vereinige 
Alter Druidorden (V.A.O.D.) i tyskland og 
Førenade Gamla Druidorden (F.G.D.O.) i Sverige.

Så begynte ting å skje. I 1931 ble Knud Boye 
innmeldt som passivt medlem i losje Tellus i 
Malmø. Losje Tellus var en imaginær losje som 
ikke hadde møter, men den hadde sine medlem-
mer innført i en matrikkel, men den var en ODO-
losje, noe Knud Boye ikke var klar over før 
senere. En annen sak var at losje Tellus ble stiftet 
8 måneder etter at Knud Boye ble tatt opp. Noen 
forklaring på dette har jeg ikke klart å finne ut av.

I 1934 ble et konstituerende møte avholdt i Oslo 
med 11 interesserte tilstede. Møtet var avertert i 
Osloavisene om at en Frimurerlignende Orden 
søkte kontakt med interesserte.

9. februar 1935 ble losje Nordstjernen stiftet og 
ved utgangen av året var hele 21 brødre tatt opp i 
losjen. Losjens første Erke Druid ble bror Knud 
Boye. Losjen var en ODO-losje på grunn av at 
losje Tellus som var moderlosjen var det og losjen 
ble liggende under den svenske orden.

7. november 1936 ble losje Syvstjernen i Horten 
stiftet og hadde ved årsskiftet 14 brødre.

1. januar 1938 ble losje Druidstjernen i Tønsberg 
stiftet og som hadde 39 brødre ved årsskiftet 
1938/1939.

1939 ble et merkeår for vår Orden som tidligere 
skrevet var i ODO og organisatorisk underlagt 
den svenske Orden. Nå var det imidlertid stiftet 3 
losjer i Norge og muligheten til å bli en egen 
selvstendig Storlosje/Orden var da tilstede.
1. mars 1939 ble søknad sendt til Den Skandi-
naviske Storlosje av ODO om å få opprette en 
egen Storlosje i Norge.
25. mars 1939 ble søknaden godkjent og Den nor-
ske Landsstorlosje av UDO ble lovlig innstiftet i 
møte i Tønsberg. Den første Over Stor Druid ble 
bror Einar Olsen, losje Syvstjernen. Vår Orden 
var da blitt en selvstendig Orden i Norge og 
kunne dermed feire 80 års jubileum 25. mars 
2019.

Nå gikk utviklingen på tross av tysk okkupasjon 
og losje Merlins Stjerne bles stiftet i Oslo 24. 
november 1944 selv om okkupasjonsmakten for-
bød mot Ordensvirksomhet. Stiftelsen skjedde 
hjemme hos Ivar Jensen.
Losje Bardstjernen ble stiftet i Drammen i 1947 
og losje Ovatstjernen i Moss i 1952.

At vi var en UDO/ODO-Orden ga oss liten eller 
ingen internasjonal tilknytning og ODO-losjer i 
Sverige og Danmark var blitt mindre på grunn av 
at mange losjer hadde gått over til FGDO.
(ODO = Oberoande Druid Ordenen i Sverige
UDO = Uavhengige Druid Orden i Norge
FGDO = Forenede gamle Druid Orden i 
Skandinavia)

25. april 1954 skjer det imidlertid store og revolu-
sjonære ting. Vår Orden slutter seg til FGDO og 
blir Den norske Riksstorlosje FGDO og går over 
fra å ha 4 grader til 7 grader. Dermed er den nor-
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ske Orden også en del av IGLD (International 
Grand Lodge of Druidism). Ordenen hadde da 
286 brødre i 6 losjer. Tiden som ODO/UDO-losje 
er over etter 19 år.

I tillegg til at Ordenen fikk 7- gradssystem ble 
også Det Norske Høy Erk Kapitlet (HEK) oppret-
tet den 4. desember 1954 for å ta ansvaret for 
Ordenens ideelle arbeid. Dette skjedde i Odd 
Fellows lokaler i Oslo. Dermed fikk Ordenen en 
fungerende 4. grad – Kapittelgraden. Alle norske 
brødre som hadde ringen og Old Erkgraden samt 
øvrige kvalifiserte 3. gradsbrødre ble tatt opp i 
Kapittelgraden. I ODO/UDO var ikke Kapittel-
graden en egen grad, men de hadde Ringgraden 
som en æresgrad, det vil si brødre fikk ringen som 
et erkjentlighetstegn. 

Old Erk-graden var også en æresgrad. Under 
møtet ble 71 brødre opphøyet i Kapittelgraden.
Det første Ringgradsmøte ble holdt i Kristiansand 
11. september 1978.

Ordenen har fått nytt navn da Riksstorlosje sa 
ingen ting om hvilken Orden vi var. Navnet er i 
dag Den norske Druidorden FGDO.

Den første losje som ble stiftet som en FGDO-
losje i Norge var losje Allbota som har 11. mars 
1957 som stiftelsesdag.

I 1970 fikk Norge sin første Grand President 
(Verdenspresident), Otto Strøm, losje Merlins 
Stjerne.
I 1990 fikk Norge sin andre Grand President, 
Erling J. Freitag, losje Druidstjernen (2 perioder)
I 2004 fikk Norge sin tredje Grand President, Tor 
Gjelvik, losje Mithras.
I 2014 fikk Norge sin fjerde Grand President, Kay 
Hagby, losje Bardstjernen (2 perioder).

I 1991 ble 4., 5., og 6. grads ritualer oversatt til 
tysk fordi Tyskland besluttet å innføre det 
Skandinaviske 7.-gradssystemet, og etter hvert 
også Riddergraden. Norge tok opp to brødre i 
Riddergraden; Grand President Rudi Köhler og 
Alwin Brandt i 1994. Dette var de første uten-
landske brødre som ble tatt opp som Riddere.

I år 2019 ble det avholdt Riksmøte i Sandefjord  
23 – 24. mars – nesten på dagen da Ordenen fylte 
80 år.

Ordenens stifter i Norge 
Knud B. Boye
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Fra grunnlosjene

Bror Einar Zakariassen fra losje Custos i 
Fredrikstad bedriver til daglig firmaet Vin & 
Matglede. Bror Einar har hele sitt liv arbeidet i 
næringer som inneholder mat, drikke, turistvirk-
somhet og kultur. Hans firma arrangerer tematu-
rer som inneholder alle disse «ingrediensene». 

Dag 1. Torsdag møtte 9 brødre med sine respek-
tive, totalt 16 personer klokken 05:45 opp på 
Gardermoen, for nettopp å tilbringe 4 dager i 
England på en slik tur. Turen var i bror Einars regi 
og i sin invitasjon het turen i Druidenes Fotspor.

Deltagere: Einar Zakariassen (Custos), Are Ottar Pettersen og Ranveig Rorberg (Misteltegn), Hans 
Odvvar og Lucia Maria Tofterå (Kriton), Roar Johan Wilberg og Aase Birgitte Jacobsen (Druidstjernen), 
Erling og Bente Kristin Strand (Ram), Trond Erik og Anja Monica Pedersen (Hringar), Jon Johnsen 
(Custos), Gunnar Olav og Heidi Kristiansen (Ram), Lars Johan og Azucena Langsholt (Ram)

I DRUIDENES FOTSPOR
Ved Lars Johan Langsholt ,skriver losje Ram

«Ein forliste drøm, fra et sommargrønt land», slik lyder ordene i Kolbein Falkeids 
tekst til Vamps, Tir n à Noir. Slik var også vår opplevelse av turen til England,  

torsdag 09. mai til søndag 12. mai.
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Fra grunnlosjene

Etter å ha blitt hentet med buss på Heathrow i 
London, gikk turen rett til første kulturelle opp-
levelse. Blenheim Palace i Woodstock. Blenheim 
er den eneste herregården i landet som har navne-
holdet Palace, uten å ha vært en bispegård. 
Blenheim ble reist mellom 1705 og 1722, og har 
siden vært hjemmet til en rekke prominente her-
tuger i England. Det var opprinnelig en gave til 1. 
hertug av Marlborough, John Churchill. 

Når vi da hører hans etternavn, så kan vi med en 
gang forstå, hvorfor dette var første stopp på 
turen.

Blenheim er nemlig fødestedet til en ikke helt 
ukjent annen herremann, Winston Churchill. 
Winston Churchill ble født i 1874 på Blenheim 
Palace. Her er et bilde av rommet med sengen han 
ble unnfanget i.

Etter Blenheim gikk bussen videre til byen 
Salisbury og hotellet «The Red Lion». Salisbury 
ligger ca. 2 timer utenfor London. Klokken 1930 
møttes alle til middag på hotellet. 

Blenheim Palace.
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Fra grunnlosjene

Dag 2. Fredag klokken 0800 gikk turen til 
Amesbury og Stonehenge. Her møtte vi David 
Hutshison, en lokal guide som fulgte oss resten av 
turen. Vi fikk her en morgenomvisning inne i 
steinringene, noe som er uvanlig, da de fleste må 
nøye seg med å se Stonehenge på avstand. 
Stonehenge er fra neolittisk tid ca. 2500 år f.Kr. 

Det er fortsatt en rekke spørsmål knyttet til 
Stonehenge, hvorfor ble det bygd? Hva ble det 
brukt til? Det som er sikkert, er at dette har betydd 
noe helt spesielt for de som levde på den tiden. 
Det er mye mystikk knyttet til dette og vi fikk 
erfare dette. Tar man to stålpinner og holder de 
vannrett utover, vil de akkurat midt i sirkelen, 
bevege seg i et kryss. Det spesielle er at ingen vet 
hvorfor. Det er ikke målt noe magnetisme eller 
annet som kan forklare dette fenomenet. Området 
omkring Stonehenge har uten tvil, betydd noe 
spesielt i mange tusen år. Det er funnet utgravnin-
ger, som viser at det har vært bosetninger der, helt 
tilbake fra ca. 5000 år f.Kr. 

Etter å ha besøkt Stonehenge og inntatt frokost på 
hotellet, fikk vi en guidet tur i byen Salisbury. 
Katedralen i Salisbury er viktig, da byen ble byg-
get rundt den. Vi besøkte også et museum i byen 
som inneholder levninger og materiell fra år 5000 
f.Kr og frem til sen middelalder.

Klokken 1400 gikk bussen med vår guide David, 
til Old Sarum. Her fikk vi se ruinene av katedra-
len og fortet som opprinnelig var det første 
Salisbury.

Vi avsluttet dagen med et meget godt, felles mål-
tid, på Italiensk Restaurant Grillado. Bror Einar 
hadde her ordnet med bord og vi inntok et nydelig 
3 retters måltid, med tilhørende italiensk vin.

Dag 3. Lørdag ble vi fraktet med buss til Avebury. 
Avebury er en enorm neolittisk steinsetting i det 
engelske fylket Wiltshire. Byggingen av steinrin-
gene ble startet ca. år 3000 f.Kr og sluttført ca. i 
år 2500 f.Kr. Det er også her, knyttet en rekke 
uløste spørsmål til hvorfor de ble bygget og til 
hvilket formål. Når vi samtidig vet at flere av 
steinene fra Stonehenge ble hentet fra samme 
sted, reiser dette flere spørsmål. Men felles for 
begge, er at det må ha vært en utrolig omfattende 
arbeid å grave ut grøftene som omkranser ringene 
og frakte disse steinene mangfoldige mil. Når vi 
samtidig vet at det ikke fantes spader, heise-
kraner, eller noe hjelpemiddel, kun muskelkraft 
på den tiden, er dette rett og slett ufattelig impo-
nerende.

Etter Avebury gikk turen til småbyen Devizes, her 
inntok vi lunsj og deretter dro vi på bryggeribe-
søk. Wadworth er en av få familieeide bryggerier 
i England. Det ble startet i 1875 og bedriver i dag 
både bryggerivirksomhet og franchising innen 
pubdrift. Vi fikk etter en flott omvisning her også 
smake på 7 ulike slag øl som blir produsert av 
Wadworth.

Lunsjen inntok vi på en koselig engelsk pub i 
Devizes. The Crown Pub.
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Fra grunnlosjene

Etter lunsj fikk vi omvisning og ølsmaking på 
The Wadworth Brewery. Meget spennende og 
lærerikt det også.

Klokken 1930 møttes vi på en libanesisk restau-
rant som het Baroushka. Bror Einar hadde også 
her ordnet med bord og vi inntok et nydelig 3 
retters måltid, med tilhørende libanesisk vin.

Søndag var vår avreisedag. Men på veien til fly-
plassen tok vi først turen innom Oxford. Her fikk 
vi en omvisning på Oxford University med guide. 
Det finnes en rekke kjente personer som har stu-
dert ved Oxford. Bl.a kan det nevnes at både kong 
Olav og kong Harald var studenter ved Oxford. 
Andre kjente som har gått der er, J.R.R Tolkien, 
Stephen Hawkin, Tony Blair og mange flere. 

Arkitekturen i byggene ved Oxford er ganske 
spesiell. Her finner du nemlig alle stilarter fra 600 
år tilbake og frem til i dag. Men de er estetisk 
vakkert bygget og blender fint inn i hverandre, 
selv om de fra forskjellige arkitektoniske stilarter 
og perioder.

En annet særtrekk ved Oxford er at Oxford 
University er som en paraply. Innunder denne fin-

ner du 38 ulike college. Som student søker du deg 
derfor til et slikt college, betaler til dette og stude-
rer der. Mens du uteksamineres ved Oxford 
University.

Som deltager på denne turen, var det gledelig og 
få en minnerik opplevelse som vil vare livet ut. 
Bror Einar hadde i forkant planlagt denne tema-
reisen helt perfekt. Vi fikk her en helhetlig sam-
mensatt opplevelse bestående av kultur, historie, 
mat, god drikke, sosial sammenkomst og ikke 
minst godt brorskap. 

Jeg vil derfor få rette en stor takk til bror Einar 
Zakariassen fra losje Custos, for hans innsats som 
reiseleder og planlegger av denne turen. Og til 
slutt vil jeg rette en stor takk til alle deltagerne, 
jeg har hatt det kjempehyggelig, sosialt og takker 
for de nye bekjentskaper.

For å bringe inn Vamp igjen, minnene etter en slik 
tur kan beskrives som ordene i refrenget: «Va du 
drøm? Va du te? Vad du hud? Va du blo? Eg kan 
hørra deg le. Eg kan huska eg lo.»
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Fra grunnlosjene

Det virker ikke som det er så lenge siden losjen 
ble stiftet, men ser en seg tilbake, er det mange år.

I løpet av disse femti årene har 219 brødre vært og 
er brødre av losjen.

Det er mange grunnlosjemøter, embetsmenn og 
medhjelpere som har dratt lasset sammen i alle 
disse årene. Entusiasme, brorskap og vennskap er 
det som preger oss til fortsatt å ville drive losjen 
mot nye mål. Vi har fortsatt brødre med oss som 
var med og stiftet losjen, - og en bror er på alle 
møter i en alder av 89 år, og brenner fortsatt for 
losjen og brødrene. Losje Sagalund bidro med 
mange brødre til Losje Eken i 1992, som vi er 
moderlosje for.

Brødrene i losje Druidstjernen var fremsynte da 
de fikk kjøpt den flotte eiendommen ”Gimle” i 
1966. Et hus og en eiendom som var bygget i 
1906.

Dette huset har utviklet seg i løpet av disse årene, 
og huser i dag fire herrelosjer, en damelosje og 
Stjerneklubben. Det har vært en kontinuerlig 
oppussing i alle år, og nå etter sommeren er det 
nye møbler i salongen som er den store investe-
ringen. En egen restauratør sørger for god mat til 
alle møtene, samtidig som det er selskapslokaler 
som er hyppig i bruk.

Så med dette bakteppet ønsker vi brødre med sine 
ledsagere hjertelig og broderlig velkommen til 
vårt femtiårsjubileum lørdag 19. oktober.
Vi har forhandlet frem en god pris på overnatting 
på Quality Hotell, nemlig kr. 950.- for enkeltrom, 
og kr.1050.- for dobbeltrom med frokost.

Kuvertprisen for tre retters festmiddag inklusive 
drikke er kr. 800.- pr person.

Tønsberg er en vikingskipsby, hvor vikingskipet 
”Saga Oseberg” ble bygget rett foran hotellet. Her 
er det anlagt en liten vikingby med mange aktivi-
teter. 

Mens vi har møte på Gimle, er våre ledsagere 
invitert til et foredrag og omvisning på vikingom-
rådet. Kvinnene spilte en stor rolle blant vikin-
gene, og Dronning Åsa ble funnet i Osebergskipet.

Tønsberg er jo også kjent for et aktivt brygge-
miljø og koselige forretninger, så våre ledsagere 
har mye å se frem til denne helgen.

Påmelding via losjene blir sendt ut til alle brø-
drene ved bror Skriver i den enkelte losje,og vil 
bli lest opp på det første møtet i høst.

Hjertelig velkommen til Norges eldste by i helgen 
19. til 20. oktober.

Losje Sagalund feirer 50 års jubileum  
i Tønsberg lørdag 19. oktober

Denne høsten er det en stor begivenhet i Losje Sagalund. Losjen blir femti år, og det 
skal feires med høytidsmøte på Gimle, og jubileumsfest på Quality Hotell.

Ved Stein Rune Klemmetsby, Edel Erk i Losje Sagalund
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De som kjenner til Druidenes hus i Larvik skjøn-
ner at det ikke er noen liten jobb. Det er spir, 
utskjæringer, kroker og kriker i det uendelige. Og 
det er høyt,veldig høyt så noen klatret opp og ned 
i stiger andre brukte lift mens andre igjen lå på 
ryggen på taket mens de malte oppunder og inn-
under.
 
I slutten av juni var huset som nytt. Da mente 
formannen at vi alle fortjente en påskjønnelse Vi 
som hadde vært med på dette var helt enige - og 
at det var vel fortjent. Onsdag 17.7 møtte 8 av 9 

inviterte brødre. Den 9. bror Roar Bjørkengen 
kunne dessverre ikke komme. Vi ble servert hel-
stekt oksefilet med masse godt tilbehør,vin øl 
eller akkar etter eget ønske - og ønsker var det 
mye av. All den gode maten ble laget av vår alltid 
villige bror Knut Hole, med hjelp av samboer 
Laila. Etter en meget hyggelig og vellykket kveld 
ble vi alle kjørt hjem av koner, samboere eller 
gode venner. Etter denne «Losjekvelden» var det 
ingen som kjørte selv. Vi håper at på neste dug-
nadsfest er det mange flere som deltar.

Dugnadsfest Losje Idris / Hedera
Onsdag 17/7 inviterte formann i husstyret - Per Sørensen -  

til festkveld for 9 brødre, som hadde brukt mye av Juni mnd. til å  
male huset i Ellingersgate i Larvik. 

Ved Sten V. Hansen losje Idris

Bildet viser fra venstre og rundt bordet: Knut Hole, Kolfinn Bakelie, 
Preben Rasmussen, Reidar Bjørsvik, Gunnar Lie, Terje Nesse, Sten V. 
Hansen, Terje Søsveen og Per Sørensen.
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Små ord- store tanker.

Du verden så mange store 
tanker som er formulert med 
små ord.

Piet Hein er en mester:  
Husk å leve mens du kan det. 
Der rommes mye.

En annen er Kahlil Gibran: 
La oss leke gjemsel. Gjemmer 
du deg i mitt hjerte, blir det 
lett å finne deg. Men gjemmer 
du deg inne i ditt eget skall, 
vil all leting etter deg være 
forgjeves.

Jeg undres? Dveler vi nok ved 
de små ordene? Gjør vi oss 
nytte av de tenkte tankene?

Jeg undres!

Syvende far i huset

Riks Old Erk og Hedersdruid 
Reidar Syversen
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Ideelt

Bob Woodward, Journalist i Washington post, 
startet alle sine intervjuer med denne setningen. 
Han var den som avdekket Watergateskandalen 
og han er stadig på jakt etter informasjon som kan 
felle Donald Trump. Den enkle setningen som er 
overskrift inspirerte meg til dette innlegget.

Bob Woodwards hensikt med setningen var å 
motivere til samarbeid. Men motivasjon til sam-
arbeid er noe vi alle trenger i mange situasjoner i 
livet. Ikke minst trenger vi det i vårt druidiske 
arbeid.

Er vi flinke nok til å motivere? 
Er vi flinke nok til å be om hjelp? 
Tar vi samarbeid og hjelp for gitt? 
Blir vi irriterte og sure når vi ikke får det?

Ingen familie fungerer godt som familie uten 
godt samarbeid. Ingen bedrift fungerer godt uten 
godt samarbeid. Foreningsarbeid er stort sett fri-
villig arbeid. Da er man enda mere avhengig av 
et godt miljø og samarbeid. 

Vår Orden baserer seg på frivillig arbeid. Våre 
grunnlosjer opplever i perioder problemer med 
interne konflikter. Vanligvis gjelder det bare noen 
få av brødrene Allikevel går det ut over miljø, 
samarbeid og trivsel for hele grunnlosjen. Som 
Old Erk og som Storlosjeembetsmann har jeg 
vært involvert i å løse flere slike situasjoner. I 
flere av situasjonene har det vært evnen til moti-
vasjon og samarbeid som har manglet.

Jeg trenger din hjelp!
Jeg er overbevist om at denne og liknende setnin-
ger kunne avverget flere av de konfliktene vi 
opplever i losjearbeidet. Mangel på motivasjon 
og fleksibilitet fører til dårlig miljø for samar-
beid. Samarbeid er avhengig av gode relasjoner 
mellom brødre.

For min egen del er jeg klar over at jeg kan bli 
mye bedre til å motivere og til å be om hjelp. Jeg 
skal arbeide for å bli bedre.

Jeg trenger din hjelp! 
Et innlegg om motivasjon og samhold.

Kan denne og liknende setninger drive Druidorden fremover?
Ved Bjørn Otto Strøm SOE i Viken
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Storlosjene Borgar, Eker og Viken planlegger Regional OE-samling 
i Drammen 25.-26. april 2020. Vi er godt i gang med planlegging.

Samlingen går over 2 dager fra lørdag kl. 1000 til søndag før lunsj. Mesteparten foregår på 
Hotvedt gård. Vi regner med å ha plass til maks 90 deltakere. Vi prioriterer deltakere fra nevnte 
storlosjer, men tar gjerne påmeldinger fra andre deler av landet.

Vi har delt samlingen i 3 hovedbolker:
Druid-ordenens fremtid
Olderker og losjen
Opplæring i 4. og 5. grad

Innen disse 3 hovedbolkene oppfordrer vi OE’er og ROE’er til å foreslå temaer, mulige innledere 
og annet. Vi trenger ditt engasjement for at samlingen skal bli mest mulig vellykket.
Mer info kommer etter hvert. Løpende informasjon om samlingen vil bli lagt ut på nett. 

Arrangementskomiteen består av SOE-Borgar Ulf Erik Veidahl, ROE Roar Olsen,  
SOE-Viken Bjørn Otto Strøm og TjOE Fraxinus Rune Nedrelid.

Bidrag og innspill sendes til SOE-Viken Bjørn Otto Strøm på 
e-post soe-viken@fgdo.no eller SMS til 90205183. 
Innspill kan også sendes til de andre medlemmene av arrangementskomiteen.

Regional OE-samling på Østlandet  
25.-26. april 2020 i Drammen

Vi trenger din hjelp.  
Vi inviterer brødrene til å komme med innspill og bidrag.
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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. 51 TERRAPAX 
Stiftet 23.september 2006 
Navnet Terrapax er utledet av de to ordene 
TERRA og PAX. Terra er det latinske navn 
på jorden. Pax betyr fred og det er et av 
ordene i vårt motto Enhet fred og samhold. 
Direkte betyr Terrapax således Fred på jord. 
Merket markerer dette på en tydelig måte 
ved fredsduen over kloden. 

 

 

 

Losje nr. 52 SØLVSTJERNEN 
Stiftet 07. oktober 2006 
Navnet har en naturlig forankring til stedet 
og byen Kongsberg. I århundrer har det 
foregått gruvedrift av vesentlig betydning for 
området og landet som sådan. 
Hammer og Feisel er det håndverksverktøyet 
som ble benyttet for å slå malmen 
ut av fjellet. Malmen videreførtes til smeltehytta 
for utvinning av sølvet. 
 
 
 
 
 
 
Losje nr. 54 MALVA 
Stiftet 05. november 2010 
Som moderlosjen Myricas navn, kommer 
også Malva fra planteriket og heter Kattost 
på norsk. Det botaniske navnet Malva betyr 
mykgjøre og planten var tillagt en viss 
medisinsk effekt. Frem til på 1800-tallet var 
ulike kattostplanter dyrket til pryd og 
medisin fra Sør-Norge til Trøndelag. 
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HMS Aften hos Losje Cromlech
Torsdag 2. mai var en hel ettermiddag satt av til temaet HMS hos  

Losje Cromlech ute på Buøya ved Arendal. HMS er viktig og vedgår oss alle  
på en eller annen måte i det daglige liv så hvorfor ikke lage et eget  

arrangement ut av det tenkte noen ildsjeler i Losje Cromlech.

Ved Bibliotekar Losje Cromlech, Alf Morten Byberg 

Cromlech sine egne brødre samt Losje Terrapax i 
Grimstad og Losje Caritas i Arendal var invitert 
og uten tvil om at dette var et arrangement med 
stor interesse ble demonstrert gjennom stort opp-
møte av brødre og søstre. Blide værguder gjorde 
også det de kunne for å sette en perfekt ramme for 
denne ettermiddagen. 

Vår kjære Edel Erk Ove Frigstad er pensjonert 
brannmann og underviste i brannslukking og hva 
man skulle og ikke skulle foreta seg dersom 
smultgryta skulle ta fyr på kjøkkenet. Samtlige 
som ønsket fikk også prøve seg med brannsluk-
ningsapparatet. En nyttig øvelse som kan komme 
godt med en dag.

«Smult og vann det går ikke ann men smult og 
lokk det er topp» 

Det var også undervisning i livreddende første-
hjelp og bruk av hjertestarter av Losje Cromlech 
sin egen Tjenestegjørende Old Erk Frode 
Abusland. Frode er sertifisert for undervisning i 
førstehjelp og hjertestarter så her var det i de 
beste hender. Her fikk også alle som ønsket en 
sjanse til å puste liv i dukka gjennom trening på 
HLR. (Hjerte og Lungeredning)

Hjertestarteren ble selvfølgelig også behørig 
demonstrert og gitt opplæring i selv om dagens 
hjertestartere er nokså selvforklarende «idiot-
sikre» så er alltid en gjennomgang greit å ha, for 
som kjent er alt er enklere om en har gjort det før.

Her ble mye viktig info gått igjennom som er 
verdt å vite og kan være til uvurderlig hjelp om 
uhellet skulle være ute.
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Når det gjelder hjertestarteren kan vi ikke unngå 
å nevne at denne ble gitt som gave til Losjehuset 
på Buøya av en flott dame ved navn Jorunn 
Ellefsen i Losje Caritas. 

Vår Edel Erk er også varmt engasjert for Stiftelsen 
Norsk Luftambulansen og holdt et lite foredrag 
om denne og underviste alle i viktigheten av 113 
appen som du nå kan nå alle de 3 nødetatene via. 

Den nødsentralen du da ringer vil få opp din posi-
sjon automatisk, noe som er svært viktig. Ove sitt 
mål er at alle skal ha denne på sin mobil.

Det var også mulighet for å inspisere en vaske-
ekte brannbil som vår skriver Anders Thorbjørnsen 
som til daglig jobber ved 110 sentralen i Arendal 
hadde lånt for anledningen.

En blir selvfølgelig sulten av slike aktiviteter så 
som seg hør og bør i slike anledninger var det 
servering av god lapskaus med tilbehør og for 
ikke å glemme kaffe og kake.

Losje Cromlech hadde også HMS aften i 2018 og 
med slik et oppmøte skal en ikke se vekk fra at 
dette kan bli en tradisjon. For en ting er sikkert 
enten det gjelder brannslukning eller førstehjelp 
selv om en har gjort det før har en godt av en årlig 
oppfriskning.

Her ble mye viktig info gått igjennom som er verdt å vite og kan være til 
uvurderlig hjelp om uhellet skulle være ute.
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20. juni var vi en og tyve som var samlet i losjens 
lokaler denne ettermiddagen. Vi fikk servert 
lamme gryte og hjemmelaget karamellpudding, og 
Arvid Lunde og Jan Roger underholdt med sang 
og musikk . 

Alle koste seg og Kirkens bymisjon var takknem-
lig for at losje Myrica også i år arrangerte denne 
sammenkomsten.

Kirkens bymisjon i Porsgrunn startet opp i 
Porsgrunn høsten 2017 og har regien for et pro-
sjektet som heter «I jobb». Sammen med admi-
nistrasjonen fra Kirkens bymisjon var det flere av 
deltakerne fra dette prosjektet som gjestet oss 
denne dagen.

Det ble i det hele tatt en positiv opplevelse, og 
alle forlot lokalet mette og fornøyde. En stor takk 
til alle som var med og fikk dette i stand.

Losje Myrica inviterer igjen til  
sommeravslutning

Velgjørenhetsutvalget i losje Myrica i Porsgrunn, med Hans Martin Gullhaug  
i spissen, er i ferd med å skape en ny tradisjon, i og med at Kirkens bymisjon for 
andre år på rad ble invitert til sommeravslutning i Druidenes hus i Porsgrunn.

Ved Bjørnar Sørensen, Tjoe losje Myrica

Brødre fra losje Myrica, representanter fra kirkens Bymisjon og deltakere 
fra prosjekt «Jobb»

Arvid og Jan Roger sørget for god underholdning.  
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Losje Allbota og Nygård bo og  
behandlingssenter

Ved Hedersdruid Finn Egil Johannessen

Kirkekjøring, nyttårsfester og grillfester i 38 år.
Nygård bo og behandlingssenter (tidligere Nygård Sykehjem) er en institusjon for eldre i 

Sandefjord og ble innviet 16.sept. 1979 og har 120 beboerplasser.
Allerede 10.des. 1980 startet Losje Allbota sitt engasjement der. Det bestod av at vi stilte 

med sjåfør til minibussens kirkekjøring på søn- og helligdager. 

I 1981 begynte losjen med sitt første engasjement 
ved å arrangere sammenkomster for beboerne i 
kafeteriaen. Det ble den gang servert snitter og 
kaker, snittene hadde våre damer smurt og kakene 
hadde de bakt. Som underholdning hadde vi for-
skjellige brødre som spilte og brødrene dannet 
sangkor og var forsangere med kjente gamle san-
ger som beboerne kjente seg igjen i.

I juni 1983 begynte vi også med et arrangement 
på sommeren, altså en grillfest ute i hagen på 
Nygård. Det var alltid stor deltagelse også på 
disse fra beboerne og pårørende.

22. juni 2007 er en stor dag for Nygård Sykehjem 
som nå heter Nygård bo og behandlingssenter. Da 
ble Sansehagen åpnet med pomp og prakt, men 

Brødrene griller og serverer.
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været ble for dårlig og grillfesten måtte foregå 
inne i kafeteriaen. Losje Allbota var invitert og 
stilte opp med mange brødre, vi hadde jo ansvaret 
for «grillingen» og serveringen. Ordføreren Bjørn 
Ole Gleditsch var tilstede for å foreta den offisi-
elle åpning. Vi hadde regnet med maks 150-200 
gjester, men så ble vi 250. Losje Allbota stilte 
med 40 kg potetsalat, 30 kg karbonader, 30 kg 
pølser og kaker/is, alt gikk med. Losje Allbota er 
også en av donatorene til Sansehagen og står på 
Grunnstensplaten ved inngangen til hagen.

13.juni i år var det grillfest på nytt. Men hvorle-
des skulle været bli, grått og vått var det hele 
dagen helt frem til kl.16, da begynte solen å 
komme frem, gresset begynte å tørke litt opp og 
beslutningen om grillfest ute i Sansehagen tok vi 
kl.17 - for da skinte sola. Da var det til å rigge til 
med border, stoler mm. og å få beboerne ut, svært 
mange bruker jo rullator eller rullestol så det var 
en jobb å få til. Men sola skinte frem til kl.19.30 
og da var arrangementet over, beboerne trillet inn 
og hagen ryddet. Denne gangen var det ca. 100 
beboere og pårørende. Nok et vellykket arrange-
ment for Losje Allbota på Nygård bo og behand-
lingssenter.

I tidens løp har vi altså hatt kirkekjøring i et år og 
arrangert nyttårsfester og grillfester i 38 år på 
Nygård.

Losje Allbota holder alt av mat, kaker, mineral-
vann og underholdning mm. De senere årene har 
vi hatt både en musikker, to musikere og 5 manns 
orkester med vokalister.

Brødrene står for tilrigging, grilling, servering, 
underholdning, sosial omgang mm. med bebo-
erne.

Disse arrangementene gir oss veldig mye tilbake, 
det styrker samholdet blant brødrene, beboerne er 
svært fornøyde og ser frem til nyttårsfestene og 
grillfestene. På alle disse arrangementene er det 
utlodning med «årer», dette er svært populært og 
engasjerende for beboerne, samt at det som regel 
bringer ca.3.000 i kassen til Nygårds Venner. 
Velgjørenhetsutvalget er ansvarlig utvalg og vi 
stiller opp med 20 – 25 brødre. Dette gir oss brø-
dre svært meget. 

Beboerne koser seg med grillmat, mineralvann, kaffe og is til musikk fra Knut og Gordon
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Tur til Kroatia med losjevenner,  
18. - 25. mai

Bror Andreas Skjærli og Reidar Syversen sammen med  
Norsk Tur arrangerte minicruise til Kroatia. 

Ved Thorleif Kåre Mortensen

Vi var en forventningsfull gruppe med brødre 
med ledsagere og venner som møttes på 
Gardemoen for avreise til Split i Kroatia. Skulle 
nesten tro dette var en tur for Riddere, da fleste-
parten av brødrene var i denne kategorien brødre.

Turen ble en stor opplevelse, med mange fine 
opplevelser om bord og i land. Vår guide Marit 
Skjærli loste oss frem på en fremragende måte, 
med sin kunnskap og rike opplysninger om steder 
og historie.

Vi ble losjert om bord i MS Majestic, en liten båt 
som tok 38 gjester, og en besetning som ga av seg 
selv for at vi skulle få en rik opplevelse. Kapteinen 
var rederen, og han sto frem som en lokalkjent og 
hyggelig mann på alle måter. Han ruslet rundt i 
joggedress og hjalp til med alt som måtte gjøres 
om bord. Hans lille stab var alle med på å gi oss 
en hyggelig reise hele uken.

Et cruise i Kroatias skjærgård er en naturopp-
levelse, med mange severdigheter på de mange 
øyene som utgjør denne skjærgården.

Første stopp er Hvar, en av verdens vakreste øyer, 
med sine vinranker og palmetrær. Her var det 
Sightseeing, og muligheter til å utforske stedets 
gode matopplevelser. Deretter seilte vi til Peljesac 
hvor vi besøkte Miljet Nasjonalpark, med sine 
vakre naturopplevelser og rene og friske vann og 
sitt vulkanske opphav. Etter en lang spasertur var 
det godt og leske seg i havna, med utsikt over all 
cruisebåtene som la til i denne lune havnen. Det 
ble en litt morsom ombordstigning til båten som 
hadde forflyttet seg ut på reia mens vi vandret 
rundt. En liten gummibåt tok oss ut til båten, og 
her ble det mange gode kommentarer på turen til 
båten vår. På kvelden seilte vi inn til Dubrovnik. 
Dagen etter var det busstur inn til gamlebyen i 



22    Barden nr. 3 – 2019

Fra grunnlosjene

Dubrovnik hvor det var et yrende liv av turister 
fra alle verdenshjørner. Det var mye fin gammel 
arkitektur, butikker, trange gater og restauranter 
på alle gatehjørner. Sjøreisen gikk så videre til 
Korcula, øya der Marco Polo ble født. Her hadde 
vi en opplevelsesrik guidet tur med en lokal 
kvinne, som sammen med Marit ga oss en spaser-
tur tur full av humor og nydelig arkitektur.

Nest siste dagen var til Brac, hvor det skulle være 
badestopp ved Golden Horn, men været tillot oss 
ikke å gå inn dit. Vi gikk inn til havn i Brac, hvor 
vi ruslet rundt etterfulgt av kapten;s dinner om 
bord på kvelden. Dagen etter var det en stor dag 
for undertegnede og kona da vi feiret vårt 50 års 

bryllupsdag om bord og det ble servert cham-
pagne til frokost og nydelig kake senere på dagen. 
Vi badet i en fin lun bukt hvor den nye guiden for 
neste tur underhold oss med nydelig operasang. 
Vannet var krystallklart, men kun 17 gr. Om etter-
middagen gikk vi en tur rundt i byen og gjorde 
oss klar for hjemreise neste dag.

Dette var en fin tur med mange flotte opplevelser 
og synsinntrykk, og ikke minst et veldig hyggelig 
reisefølge. Vi takker for en godt forberedt tur, 
med Andreas og Marit i spissen. Neste tur under 
planlegging er en tur på Senen, ut fra Paris, på 
ettersommeren til neste år. Mange meldte seg på 
til dette.

Flotte havner – store båter.

Nydelig landskap og praktfulle strender
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Reisebrev fra Concordiagildene i Bergen
21 brødre fra Losje Mithras og Corona, med damer, dro på tur til  

Danmark med danskebåten Bergensfjord.

Ved Thorleif Kåre Mortensen

Gruppen kjørte i god stemning til Hjørring, hvor 
vi spiste frokost på Hjørring kro. Dette er en kose-
lig typisk dansk kro med god mat og drikke.

Noen av oss dro til Skagen og besøkte Skagen 
Museum med sine fantastisk flotte malerier.

Andre reiste til Horsens og besøkte kjøpesenteret 
Bilka. Deretter gikk turen videre til Aarhus, hvor 
vi tok inn på Comwell hotel.

I Aarhus besøkte vi Gamlebyen. Her er det kose-
lig museum som viser hvordan de hadde det på 
1700 og 1800 tallet. Noen brukte timene til å 
utforske Aarhus.

Fellesmiddagene hadde vi på restaurant Flammen 
torsdag og på hotellet fredag kveld. Lørdag for-
middag reiste vi tilbake til Hjørring hvor midda-
gen ble inntatt på Hjørring kro -for deretter å reise 
videre til båten i Hirtshals. Brødrene i Losje 

Mithras og Corona hadde en meget vellykket tur 
til Danmark hvor vi ble enda bedre kjent med 
hverandre.

Glade losjebrødre m/damer samlet ved Hjørring Kro.

Parti fra Gamlebyen med brosten og 
bindingsverkhus.
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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.

T: 334 28 591 • M: 930 28 950
E-mail: post@arkonarkitekt.no

www.arkonarkitekt.com
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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

www.averditakst.no
post@averditakst.no

55 27 90 00 - 906 21 401
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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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Nyopptatte brødre
Losje Navn Født Opptatt Storlosje 

Rasalas	 Atle	Amundsen	 17.02.1972	 30.04.2019	 Storlosjen	Ra

 

Losje Merlins-Stjerne fyller 75 år! 
 
Vi inviterer alle ordensbrødre og ledsagere til jubileumsfesten 
på ærverdige Hotel Bristol i Oslo. 
 
Foreløpig program:  
Fredag 22. november:  

• Uformell samling på kvelden, i Druidenes Hus, Parkveien 47 B   
(lett servering) 

 
Lørdag 23. november: 

• Mottakelse for alle deltakere i Druidenes Hus (lett servering) 
• Høytidsmøte i Druidenes Hus for brødrene / arrangement for ledsagere 
• Festmiddag på Hotel Bristol 

 
Informasjon om påmelding og endelig program med priser, kommer senere. 

Overnatting: 
Vi har holdt av en del rom på Hotel Bristol til rabattert pris: 
Enkeltrom kr 1295, dobbeltrom kr 1595 per natt (inkl. frokostbuffet). Man kan velge 1 eller 2 netter. 
Booking gjøres på e-post: post@bristol.no eller telefon: 22 82 60 10.  
Bruk gruppekode: 191119LOSJ. 
 
Kontaktperson: Reidulf Fonn, 992 15 638, reidulf.fonn@gmail.com 
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Ideelt Vi gratulerer
50 år
Hringar	 Trond	Erik	Pedersen	 50	 15.10.1969
Avalon	 Lars	Lyshaug	 50	 12.09.1969
Nemeton	 Bård-Tore	Brovold	 50	 25.10.1969
Syvstjernen	 Jon	Henning	Nygaard-Andersen	 50	 25.09.1969
Custos	 Olav	Thoresen	 50	 14.10.1969
Avalon	 Fred	Magne	Bing	 50	 28.10.1969
Malva	 Erik	Dørhellen	 50	 01.10.1969
Syvstjernen	 Roy	Thorsen	 50	 01.09.1969
Yggdrasil	 Helge	Andre	Skogøy	 50	 20.09.1969
Malva	 Kåre	Fostervold	 50	 10.10.1969
Merlins-Stjerne	 Lars	Marthinsen	 50	 11.10.1969
Pythagoras	 Frode	Tangen	 50	 26.10.1969

60 år
Abaris	 Geir	Jørgensen	 60	 18.09.1959
Hringar	 Vidar	Helmer	Larsen	 60	 27.10.1959
Idris	 Petter	Kristensen	 60	 19.10.1959
Custos	 Tore	Ludvigsen	 60	 19.10.1959
Elysium	 Lars	Lilleberg	 60	 16.10.1959
Jadar	 Øyvind	Hulaas	Braathen	 60	 16.09.1959
Sanden	 Espen	Bergum	 60	 10.10.1959
Fjölnir	 Thórarinn	V.	Sveinsson	 60	 29.09.1959
Ovatstjernen	 Bertil	Knudsen	 60	 03.09.1959
Janus	 Alfons	C.	Jónsson	 60	 19.10.1959
Geysir	 Áki	Ingvarsson	 60	 20.09.1959
Phoenix	 Per	Kristian	Engh	 60	 11.10.1959
Fjölnir	 Torsteinn	Vilbergs	Reynisson	 60	 13.09.1959

70 år
Druidborgen	 Sigurd	Rene	De	Brucq	 70	 27.09.1949
Merlins-Stjerne	 David	P.	Millar	 70	 26.10.1949
Abaris	 Robert	Normann	Olaussen	 70	 16.10.1949
Myrica	 Ridder	-	Svein	Gunnar	Madsen	 70	 27.09.1949
Myrica	 Dag	Reidulf	Krogstad	 70	 14.10.1949
Mithras	 Øystein	Harry	Bruksjord	 70	 07.10.1949
Ovatstjernen	 Egil	Martinsen	 70	 21.09.1949
Druidborgen	 Eddie	Gjerløw	 70	 22.10.1949
Nidaros	 Arne	Øwre-Johnsen	 70	 06.10.1949
Mithras	 Helge	William	Sjursen	 70	 14.09.1949
Belenus	 Inge	Dahl	 70	 07.09.1949
Mizar	 Harald	Åkre	 70	 15.10.1949
Eken	 Per	Alfredsen	 70	 27.09.1949
Cetus	 Ridder	-	Erik	Eriksen	 70	 21.09.1949
Cromlech	 Tor	Arvid	Toften	 70	 15.09.1949
Nidaros	 Jens	Erik	Øyangen	 70	 05.09.1949

75 år
Ovatstjernen	 Per	Otto	Eriksen	 75	 23.09.1944
Nordstjernen	 Arne	Chr.	Kreutz	 75	 27.10.1944
Syvstjernen	 Kjell	Roymond	Olsen	 75	 13.09.1944
Orion	 Tore	Gran	 75	 28.10.1944
Pythagoras	 Knut	Valdø	 75	 02.09.1944
Balder	 Ridder	-	Kai	Lille-Homb	 75	 20.10.1944
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Vi gratulerer

Dødsfall

Losje Myrica
V grads bror Ole Anders Ellefsen
Født 06.03.1969
Opptatt i Druidordenen 22.09.2008
Død 04.05.2019

Losje Hedera
VI grads bror Paul Kåre Rørbakken
Født 06.11.1938
Opptatt i Druidordenen 0.2.02 1998
Død 28.05.2019

Losje Syvstjernen
VI grads bror Reidar K. Bergan Nilsen
Født 18.05.1935
Opptatt i Druidordenen 25.11.1981
Død 10.06.2019

Losje Sagalund
VI grads bror Kjell Henriksen
Født 20.03.1927
Opptatt i Druidordenen 08.03.1966
Død 17.06.2019

Losje Mithras
VI grads bror Svein Baste Solemdal
Født 02.07.1947
Opptatt i Druidordenen 26.04.1993
Død 04.07.2019

Losje Allbota
VI grads bror Thor Berggren
Født 09.11.1934
Opptatt i Druidordenen 21.03.1962
Død 01.07.2019

Losje Tryggvason
V grads bror John Seglem
Født 15.11.1945
Opptatt i Druidordenen 12.11.2008
Død 0.9.07.2019

Kriton	 Bård	Jensen	 75	 18.09.1944
Fraternitas	 Kåre	Arthur	Wilhelmsen	 75	 09.09.1944
Elysium	 Ian	John	Chapman	 75	 29.10.1944
Janus	 Kristjan	Oskarsson	 75	 13.09.1944
Hedera	 Jan	Richard	Eskedal	 75	 28.10.1944

80 år
Fraternitas	 Ridder	-	Åge	Kristiansen	 80	 22.09.1939
Jadar	 Martin	Refve	 80	 19.09.1939

85 år
Mithras	 Sigmund	Sørensen	 85	 11.10.1934
Syvstjernen	 Gunnar	Leonard	Reiten	 85	 17.10.1934

90 år
Druidstjernen	 Jan-Erik	Waszink	 90	 09.09.1929

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 


