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Fra redaktørens skrivebord
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INNHOLD

Denne gangen ble jeg inspirert av forsidebildet fra 
losjebror Roger Nygaard, losje Silva og innlegget 
til Hedersdruid Reidar Syversen, losje Nemeton. 
Bildet av et lite barn som med ørsmå fingre holder 
rundt fingeren til sin bestefar oser av ro, takk
nemlighet og ettertenksomhet. Likeledes peker 
bror Reidar på noe vesentlig når han skriver om 
det viktige i å gi både barn og voksne nødvendig 
ro og tid til å være tilstede i sin egen verden. Det 
skal ro til for å se!

I den blå timen – timen etter at sola er gått ned – 
får naturen et vakkert blått lys som gir grobunn for 
tanker, tro og fantasi. Denne timen er også full av 
forsiktige stemninger, stillhet og ettertanke.

Når jeg sitter innendørs i tussmørke – med lyset 
avslått  føler jeg at lyset ute gjør noe med meg.
Jeg senker skuldrene og da kommer ting opp. 
Denne timen og det vakre blå lyset gir meg oftest 
den roen jeg ubevisst søker. Den blå timen er 
langsom tid der det er åpning for å se etter 
mening, sette ord på savn, lytte etter følelser. 
Tørre å være sårbar, naken og mottagelig. Jeg tror 
de fleste har godt av å komme i denne sinnsstem
ningen, men noen kan nok føle seg omsluttet av 
dette mørket som kommer sigende. Da kan det 

være en velsignelse å sitte i mørket sammen med 
et annet menneske man kan dele stemningen med. 
Det er viktig å huske at den blå timen også kan 
være timen om morgenen – når mørket viker for 
lyset og fuglene begynner å kvitre.

De samme følelsene og roen opplever jeg ofte på 
losjemøtene når vi er samlet i lunden – sitter helt 
stille og alt er tilrettelagt for nettopp dette – å 
åpne øynene og se innover. Mange losjebrødre har 
hatt gode samtaler om de tankene som da har 
kommet listende.

Man søker kanskje etter de vanskelige svarene her 
i livet og glemmer å verdsette gleden av å bli holdt 
i fingeren av et sovende barn. Med ordene til 
dikte ren Arnulf Øverland ønsker jeg dere alle en 
fortsatt god losjehøst.

– og den som mener blomster å forstå
og aldri møtte barneøyne blå,
men søker dalens dyp og bjergets tinde,
han søker intet og vil intet finde.

Arnulf Øverland
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– Geir-Kåre, hva får en travel, oppegående og 
reflektert mann som deg til å påta deg å være 
leder for et Ordenssamfunn med nærmere 
3000 medlemmer? Hva er drivkraften?

– Det er en stor ære å bli forespurt om å påta 
meg oppgaver og embeter i vår Orden. Oppgavene 
har alltid inspirert og engasjert meg og gitt meg 
både energi og glede. Losjelivet og brorskapet 
gir meg mening i livet. 

Selv fant meg raskt til rette i losjen og fikk  
oppgaver og utfordringer jeg trivdes med. Jeg 
opplevde en sterk fellesskapsfølelse og dette 
samholde t kombinert med min nysgjerrighet og 

interesse for historie førte meg inn på den 
druidis ke vandringsvei. 

En vel så viktig drivkraft er den imponerende 
innsatsen jeg observerer fra embetskolligene i 
Storlosjer og Grunnlosjer og andre frivillige i 
vår orden, og i komiteer og i utvalg. Dette enga-
sjementet gjør at ansvaret som ligger på meg og 
øvrige Riks Stor Embetsmenn er lettere å bære. 
Jeg er glad jeg kan gi noe tilbake og det er også 
et privilegium å kunne lede en sterk og livskraftig 
Orden inn i fremtiden. 

Livet og losjelivet er ikke statisk, men alltid i 
utvikling. Kunnskap om vår historie og evnen til 

Småprat med vår nye  
RSEE GeirKåre Jordheim
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Vår nye RSEE 
Geir-Kåre Jordheim 
– denne gang  
i sivilt antrekk.

Mange av våre brødre vet lite om våre Riks Stor Embedsmenn –  
Ordensledelsen – som er valgt og installert for perioden 2019-2023. I de følgende  

utgivelser av Barden vil vi presentere samtlige riksstorembetsmenn. Førstemann ut er 
naturlig nok Ordenens øverste leder, RSEE Geir-Kåre Jordheim.
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å tilpasse oss vår tid er derfor viktig. Framtiden tilhører de 
som engasjerer seg og forbereder seg på den! En åpen, ærlig 
og god kommunikasjon og respekt i samhandlingen med hver-
andre støtter opp om et godt omdømme for vår Orden.  

– Du er også Grand-Secretary i IGLD. Fortell hva IGLD er.

– Kort fortalt er IGLD (International Grand Lodge of 
Druidism) et verdensomspennende samarbeid mellom druid-
losjer rundt omkring i verden som jobber for er et verdensom-
spennende brødrefellesskap. Samholdet og møter med losje-
brødre fra hele verden som en storfamilie gir en ny dimensjon 
og er med på å utvikle ordenen globalt. Hvert lands 
Ordensleder er visepresident i IGLD og det er derfor flere 
visepresidenter. Tidligere var det slik at man nærmest måtte ha 
sittet i ordensledelsen for å kunne være medlem. Minimums-
kravet for å resipiere til IGLD graden var 4.grad men nå kan 
brødre resipiere fra 2. grad. 

– Har du tid til et sivilt liv?

– Ordensarbeidet er nok noe mer enn en hobby – det er nok 
mer en livsstil og blir en naturlig del av livet. Kone, barn, og 
barnebarn er allikevel de viktigste holdepunktene man har i 
livet og det følger utrolig mye kjærlighet, varme, gleder og 
aktiviteter med når man har barn og barnebarn rundt seg. En 
hund har vi også og den er som kjent menneskets beste venn 
og sørger for at jeg får flere daglige lufteturer.

Dessuten prøver jeg så langt tiden strekker til å bruke tid på 
hyttelivet og på småbruket. Det gir gode anledninger til å 
være sammen med familie og venner. Jeg har alltid vært inter-
essert i de jordnære ting og kopler godt av når jeg går inn i 
den gamle låven for å bedrive mine sysler. Den blir nærmest 
å regne for min andre lund og pulsen stabiliserer seg raskt på 
et normalt nivå.   

Jeg har også glede av min hobby – fotografering – noe jeg har 
gledet meg med siden ungdoms tiden. Familien har nok ventet 
mange stunder, når jeg bare skulle ta et bilde til! Ellers er det 
mye hygge og glede å ha kjødelige brødre med i losjene Kriton 
og Ovatstjernen i Moss.

Barden ønsker bror Geir-Kåre lykke til som leder av vår 
Orden de neste 4 år.

Geir-Kåre er født i 1955 i 
Tønsberg. Han er gift med 
Bjørg, de har to sønner,  
3 barne barn og en hund.  

Geir-Kåre er fortsatt yrkesaktiv 
og fyller tiden innen HMS 
område og et engasjement 
innen eiendomsutvikling. 

Geir-Kåre begynte sin druidiske 
vandring i losje Abaris i 
Sandefjord i 1988. Her har han 
bekledd 4 embeter: CM, ME, EE 
og TJOE (to perioder som EE).

I Storlosjen Haugar ble han SME 
og SEE. I denne perioden ledet 
han også komiteene som førte 
til oppstart av 2 nye losjer – 
losje Cetus og losje Misteletegn.

Geir-Kåre ble hedret med Riks 
Old Erk graden i 2010 og fikk 
Ridder navnet Wid-Tor. 

I 2011 ble han innsatt i embete 
som RSSkr. Og i perioden 2015 
– 2019 tjenestegjorde han som 
RSME. Han har siden 2016 
tjeneste gjort som Grand-
Secretary i IGLD. I 2019 ble  
han innsatt som RSEE. 

Geir-Kåre fikk i 2003 losjens 
Erkjentlighetstegn. Ordenens 
fortjenestetegn i gull mottok 
han i 2017. 

KORT FORTALT
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I tillegg til RSEE GeirKåre Jordheim, RSME 
Asbjørn Strand og RSCM Otto Grønningen 
hadde det kommet gjester fra Stor Losjen Eker, 
Stor Losjen Ra, Losje Idris, Losje Avalon, 
Losje Hringar og Losje Sølvstjernen og til 
sammen hadde 45 brødre funnet sin plass i 
Lunden.

Det ble en verdig overrekkelse til en rørt bror 
Bjørn og mange gode lykkeønskninger på 
denne store dag.

RSEE sa at det var en ære å få dele ut Senior 
Veterantegn til bror Bjørn og reflekterte gjen
nom et tilbakeblikk på bor Bjørn, sin egen og 

Senior Veteran Bjørn Harris Hansen,  
losje Bardstjernen i Drammen

Ved Skr Asbjørn J. Eggesbø

Senior Veteran Bjørn Harris Hansen m/Ordensledelsen.
F.V. RSME Asbjørn Strand, Senior Veteran Bjørn Harris Hansen, RSEE Geir-Kåre Jordheim 
og RSCM Otto Grønningen

Mandag 9. september var det Høytidslosje i Losje Bardstjernen  
hvor det var duket for utdeling ved Ordensledelsen, av Senior Veterantegn 

til OE Bjørn Harris Hansen.
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andre brødres gjerninger og tilstedeværelse og 
hvor viktig dette var og er for ordenens bestå
ende. 

Det var RSCM Otto Grønningen fra Losje 
Bardstjernen som hadde den ære å holde det 
ideelle innlegget og noe som nok var spesielt 
for ham siden utdelingen av Senior Veterantegn 
gikk til en egen losjebror. 

Vi tar med utdrag fra innlegget da det opp
summerer bror Bjørn’s losjeliv.

Senior veteran druid
Du har med møye og med flid
Blitt vetus veteranus
Etter 50 år i druiders hus

Gammel, erfaren, javel,
du kjenner alt styre og stell.
Din viten er allmenn
Din klokskap suveren,
Du vet alt til hver tid og stund,
Du er idealet i vår lund.

Takket være deg
er vi i dag på vei,
og det vokser i druiders rekker
som rundt hele jorden seg strekker.

Vær hilset du senior veteran,
du har bevist at det går an,
med trofast samhold å vinne frem
til enhet og fred til alle dem
som følger i dine spor
og den vise bard Merlins ord.

Senior Veteran bror Bjørn ble tatt opp i 
Bardstjernen 8de september 1969 og han var 
Indre Vakt fra 20122014. Men det er kanskje 
ikke i embetskollegiet han har vært mest aktiv. 
I skrivende stund er han Oldermann i Gilde, 
styreformann i AS Druidenes Hus (her må det 
tilføyes at han er «kronisk arbeidende» sådan), 
leder for velgjørenhetsutvalget og i tillegg er 
han en meget god ambassadør for Losje 
Bardstjernen. Han driver aktivt med rekrutte
ring og er stadig å finne på besøk i andre losjer.

Uttalt fra en av de eldste i Losje Bardstjernen: 
«Han er en komplett losjebror!”

Etter ønske fra Senior Veteranen ble det tilbe
redt en fantastisk skalldyrsuppe, rykende fersk 
kveite og en herlig dessert til brodermåltidet. 
Under brodermåltidet ble det også fremført 
godord bl.a. fra EE Rob Mulder.

Hvem er så denne Senior Veteran? Jo, blant 
annet er dette er en bror som alltid er i godt 
humør, hvor latteren stadig sitter lett, som har 
glimt i øyet, har fin humor og er både litt 
impulsiv og arbeidsom. 

Alle brødrene i Losje Bardstjernen ønsker ham 
lykke til videre på sin druidiske reise! 
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Det sier Reidulf Fonn, Edel Erk i Losje Merlins
Stjerne. Losjen er én av fire losjer i Storlosjen 
Viken og holder til i Parkveien 47 B like bak 
Slottet i Oslo.
 
Som druidlosje nr. 4 i Norge, ble Losje Merlins
Stjerne stiftet 24. november 1944. Dette skjedde 
altså mens Norge fremdeles var under tysk okku
pasjon, og en kan tenke seg hva nazistene syntes 
om slik organisasjonsvirksomhet. For å være føre 
var, dersom losjen skulle bli utsatt for razzia, 
hadde losjebrødrene visstnok alltid kortstokker 
liggende fremme, som alibi for at de var samlet.
Heldigvis varte ikke de mørke okkupasjonsårene 
så lenge etter at losjen så dagens lys, og medlem
stallet økte sakte, men sikkert i tiårene som fulgte. 

Sosial samling i Druidenes Hus
Losjens navn, som etter tradisjonen skulle være et 
stjernenavn, var til å begynne med Polarstjernen. 
Det viste seg imidlertid at Frimurerordenen alle
rede hadde en losje med samme navn, og druidlo
sje nr. 4 fikk i stedet det navnet alle kjenner den 
som i dag; MerlinsStjerne.

Losjen har holdt til ved en rekke ulike lokasjoner 
opp gjennom årene; bl.a. i Pilestredet, 
Nordraaksgate, Josefinesgate, Riddervoldsgate 
og i Det Gamle Raadhus i Nedre Slottsgate. Det 
var derfor en stor begivenhet da losjene i Oslo i 
1975 gikk sammen om å anskaffe et eget losjehus, 
nemlig den flotte villaen i Parkveien 47 B, der 
losjen fremdeles holder til i dag. Og det er nettopp 
der, i Druidenes Hus i Parkveien, at deler av den 
kommende 75årsmarkeringen skal foregå.

Festmiddag på Hotel Bristol
– Vi har planlagt jubileet i lang tid nå, og ser vir
kelig fram til feiringen. Vi har lagt opp til både litt 
uformelt, sosialt samvær og en mer høytidelig 
markering, forteller Edel Erk Reidulf Fonn.

– Vi bestemte oss for å strekke programmet over 
to dager. Da datteren min giftet seg, hadde vi en 
hagefest hjemme hos meg dagen før selve bryl
lupet, noe som gjorde at de fleste kjente hveran
dre litt bedre på den store dagen, og festen ble 
enda hyggeligere. På samme måte skal vi her ha 
en uformell samling i Druidenes Hus i Parkveien, 

Losje MerlinsStjerne fyller 75 år
Tekst og foto: Runar F. Daler, losje Merlins-Stjerne

– Vi er stolte av losjen vår, og har gledet oss lenge til jubileumsfesten  
den 23. november. Vi håper mange brødre fra fjern og  

nær vil være med og feire med oss! 

Edel Erk Reidulf Fonn, losjens leder i  
jubileumsåret. (Foto: Anniken Fonn Nyeng)
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Fra grunnlosjene

kvelden før den store festen. På dagen lørdag skal 
det dessuten være et hyggelig opplegg for led
sagere i Druidenes Hus, mens brødrene gjennom
fører et høytidelig stiftelsesmøte i Lunden. Når 
det så er duket for høytidelig festmiddag på 
ærverdige Hotel Bristol på kvelden, håper vi 
prate n sitter løst og stemningen er god.

Losjens betydning
Det er mange ulike årsaker til at man velger å bli 
medlem av Druidordenen. Likeledes er det garan
tert ulike oppfatninger blant losjebrødrene om 
hva de får ut av å være medlem. Edel Erk Reidulf 
Fonn har selv vært med i Druidordenen i 22 år. 
Han har funnet stor støtte i losjen i vanskelige 
tider.

– Losjen er god å ha i mange sammenhenger, som 
oftest under hyggelige, sosiale omstendigheter. 
For meg var det imidlertid spesielt viktig og godt 
å være en losjebror da jeg opplevde at kona mi 
brått ble revet bort for noen år siden. En av for
målsparagrafene i losjen vår er jo å følge opp og 

vise medmenneskelighet overfor brødre og deres 
familier dersom en krise skulle ramme. Det var 
virkelig tilfelle for meg, forteller han.

Håper på bred deltakelse
– Losje MerlinsStjerne har en lang og stolt histo
rie; vi er den fjerde eldste druidlosjen i Norge. 
Personlig føler jeg det som en ære å få lov til å 
være Edel Erk når et slikt jubileum skal markeres, 
fortsetter Reidulf Fonn.

– Jeg går til oppgaven med stor ydmykhet og jeg 
håper på bred deltakelse fra landets losjer. Vi i 
Losje MerlinsStjerne skal gjøre alt som står i vår 
makt for at de som kommer for å feire med oss 
skal få et rikt utbytte av helgen i Oslo. Målet er å 
gjennomføre en verdig og fin jubileumsmarke
ring, som forhåpentligvis blir husket i flere tiår 
fremover, avslutter han.

For påmelding til jubileumsfesten, kontakt:
Pål Østlyngen, e-post: palostly@gmail.com, 
mobil: 928 53 564
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Den praktfulle villaen i Parkveien 47B, like bak Slottet i Oslo, 
har vært losje Merlins-Stjernes losjehus siden 1975. 



INFO FRA Ordensledelsen/Kanselliet

IGLD info
Riksmøte 2019 vedtok at brødre fra  
II. grad kan søke om å respirere i IGLD 
graden. Det vil bli gjennomført to  
nasjonale IGLD møter i januar 2020, 
først på Gjøvik lørdag den  
11. januar, og deretter i Moss tirsdag  
21. januar. Nærmere informasjon  
om arrange mentene og frister for 
påmeldi ng vil bli sendt til grunn losjene 
så snart dette foreligger.

Den blå IGLD regalien kan nå bæres til 
både vanlig losjemøter og høytids møter.

Ny Ordenslov
Arbeidet med den nye Ordensloven hvor 
endringene vedtatt på siste Riksmøte er 
innarbe idet, vil etter plane n bli trykket 
og sendt ut i slutten av oktober. 

Våre websider
Det har blitt lagt ned mye arbeid for  
å forbedre vår webside fgdo.no og å 
gjøre disse tilgjengelige.

Alle kan nå registrere sin e-post
adresse og logge inn på «min side»  
og få tilgang til mer info. 
https://www.fgdo.no/min-side/.

Hvis du ikke har registrert din 
e-post adresse eller dersom denne er 
endret, kontakt skriver i din losje.

Vi minner dessuten om at alle embets-
menn i tillegg har en egen side knyttet 
til deres embetsroller/epostadresse.

Ny Bruker/glemt passord
Trykk på Logg Inn i menyen, trykk så  
på fanen Glemt passord. Legg inn din 
e-post adresse og trykk på Submit  
knappen.
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Fra grunnlosjene

For å gjøre innføringen enklere fikk Ordens
kapittelet i oppdrag fra Ordensledelsen å utar
beide materiell som kunne brukes på under
visning/samtalekvelder. Dette materiellet baserer 
seg på ritualene for gradene og selvstudieheftene 
som allerede finnes. Disse kveldene skal ikke 
være opplæring med en kursleder som holder 
foredrag. Kurslederen kommer med innspill som 
brødrene kan diskutere og samtale om.

Flere av Storlosjene har allerede rukket å gjen
nomføre samtalekvelder. 

Ordenskapittelet med RSBibl Svein Kristiansen, 
hadde gleden av å være tilstede da Storlosjen 

Eker gjennomførte sin første kveld 10. september 
i Druidenes hus på Hotvet i Drammen.

SBibl Erik Lindseth ledet samtalen for de frem
møtte 5. gradsbrødrene, og SSkm Øivind Svåsand 
ledet gruppen av 4.gradsbrødre.

Det var engasjerte brødre tilstede som bidro til 
gode diskusjoner. Det har tydelig vært et behov 
for å diskutere innholdet i Storlosjegradene og 
samtaler om hva det innebærer å være medlem av 
vår Orden. Tilbakemeldingene fra de fremmøtte 
var gode, og det var flere som mente disse kvel
dene også burde være til stor glede for brødrene i 
6. og 7. grad.

Undervisning/samtalekvelder i 
Storlosjegradene

Undervisning har lenge vært en del av minstekravet for å resepiere i 
Grunnlosjegradene. Fra siste Riksmøte er dette også innført i Storlosjegradene.

Ved SSkr Bjørn Frode Dechsling

Gruppen av Kapittelbrødre ledet av SSkm Øivind Svåsand.
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Barn lengter etter nærvær.

Barn har større behov for å bli sett enn å 
bli tatt med til allverdens lekeland. 

Barn har større behov for oppmerksomhet 
enn penger. 

Barn lengter etter tid og nærvæ r. 

Og dermed utfordres vår rastlø shet, vår 
uro og vår geskjeftighet

Det skal ro til for å se. 

(P A Dahl)

Kanskje vi litt eldre også har den  
lengten i oss?

Syvende far i huset

Riks Old Erk og Hedersdruid 
Reidar Syversen

Om vennskap...
– Skal du være en god venn, er første betingelse at du er på talefot med din egen person. Du får 
ikke venner så lenge du er uvenner med deg selv, sier hele Norges Wenche Foss.
 – Hvis du ikke liker deg selv, kan du ikke regne med at andre skal gjøre det heller.  
Ingen ønsker da å være venner med et surt og vanskelig menneske.
 Hvis jeg er i dårlig humør, har jeg alltid en diskusjon med meg selv før jeg går ut. Hva er i 
veien? Hvorfor er jeg uvenner med deg i dag, Wenche? spør jeg. Det er godt å få luftet problemene 
med seg selv. Deretter går jeg åpen og renset ut i verden, og føler at jeg er på bølgelengde både 
med meg selv og andre. Vennskap rommer så mange muligheter. Et forhold som ikke fungerer på 
ett plan, kan godt være vellykket på et annet. Vennskap har i det hele tatt svært meget med kjemi å 
gjøre. Et vennskap med meg forutsetter at jeg kan si alt. Jeg tåler nemlig å høre alt og setter derfor 
pris på at også venner snakker urt. Det skulle forresten børe mangle, så mange «ørefiker» jeg har 
utdelt i mitt liv, sier vår store skuespillerinne.
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Reisebrev fra IGLD møte i Fûrth/Nûrnberg  
i Tyskland 7.September 2019

På sensommeren hadde jeg en telefonoppringning fra SSkm i  
Storlosjen Eker bror Øyvind Svåsand. Han lurte på om jeg ville være med  

på en tur til Fürth/Nürnberg i Tyskland på IGLD møte der.

Ved Sbibl/Viken Charles Nyfløt

Vår IGLD President Kay Hagby, skulle også delta 
på dette møtet. Jeg sjekket min kalender og fant 
ut at «denne helgen» hadde jeg ikke noe på pro
grammet, så dermed var svaret «Ja».

Jeg kontaktet vår Old Erk Svein Thoresen og 
spurte om han kunne tenke seg en tur til Fürth. 
Han ville også være med.

Vi reiste sammen fra Gardermoen fredag den 6.
september, og på flyplassen møtte vi også bror 
Kay Hagby, som skulle ta et fly senere enn oss.

Etter en og en halv times flytur landet vi i 
Frankfurt. Vi tok så tog videre til Nürnberg med 
selskapet ICE. Det vare en behagelig opplevelse, 
selv om toget var «helt stappfullt».

I Nürnberg ble vi hentet av bror Alexander 
Bogsch, som forøvrig er inne i sin 3. periode som 
Stor Edel Erk i Storlosjen Bavaria (Bayern).

Bror Alexander har vi hatt besøk av to ganger hos 
oss i Losje Nordstjernen (sist ved vår 80 års mar
kering i 2015). Dessuten var vi seks brødre som 
avla losjebesøk i FrankenLoge i Fürth, mars 
2015.

Siden har jeg jevnlig holdt kontakt både via tele
fon og eposter med bror Alexander. Så det var en 
stor glede å møte ham på Haupbanhof (Jernbane 
stasjon) i Nürnberg.

Bror Alexander hadde ordnet med hotellrom til 
oss, i gangavstand fra Losjehuset. Der skulle også 
bror Kay bo, samt mange brødre som var delta

kere på dette IGLD møtet bo. 

Det var en av våre tyske losjebrødre som eide 
hotell Werners. I bygården på hotellet var det 
nesten som en tropisk oase, med koselige sitte
plasser. 

Etter vi sjekket inn, fikk vi servert «det gode til
behør». Hele bakgården ble fylt opp med tyske og 
norske losjebrødre, og det ble fort god stemning.

På denne fredagskveld ble det felles bespisning 
med tapasretter i restauranten som lå vegg i vegg 
med hotellet. Timene går fort i «godt broderlig 
lag», og kl. 22.00 var fredag den 6. september 
historie.

Lørdag den 7. september var dagen som IGLD 
møtet skulle avholdes i losjehuset på Fürth. På 
veien til losjehuset møtte vi både brødre fra Sveits 
og fra Stuttgart (som jeg dro kjensel på).

Noen av dem hadde jeg faktisk møtt i Baden 
Wittenbergs 100 års jubileum for 10 år siden, så 
det var særdeles hyggelig å kunne treffe disse 
brødre igjen. 

Men både bror Svein, Øyvind og jeg stiftet mange 
nye gode bekjentskaper på de to dagene i Fürth. 
Selve IGLD møtet ble avholdt i det store og 
ærverdige losjehuset, som «oser av historikk»! 
Huset eies forøvrig av Frimurerordenen.

Det er flere leietagere i huset og Druidelosjen er 
en av disse.
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14 nye brødre fra Tyskland og Sveits ble høytide
lig tatt opp i IGLD graden. Møtet ble for øvrig 
ledet av den tyske Ordenspresidenten Frank 
Grafeffenberger på en stilfull og elegant måte. 
Dessuten holdt vår bror Kay Hagby i kraft av å 
være IGLD President et meget godt foredrag, som 
inneholdt både historikk og framtidsvyer for vår 
Orden!

Vi var både stolte og imponert over bror Kays 
foredrag der vi satt. Under selve møtet ble vi tre 
norske brødre kalt frem til alteret og fikk en 
hederstale av bror Alexander, som var rørende og 
hyggelig.

På kvelden ble det felles bespisning i losjehustes 
matsal, hvor mange av brødrene også hadde med 
seg sine ledsagere.

Vi reflekterte over «hvor heldige» vi er stilt, som 
får lov til «å være med i vår Druideorden» og 
oppleve den «broderkjærligheten» som hersker i 
vår Orden. Vi ble tatt imot med «åpne armer» de 
to dagene vi avla besøk i Fürth.

Representative og glade gutter på IGLD møtet i Fûrth/Nûrnberg i Tyskland  
7. september 2019.09.27.
Fra venstre: SSkm/Eker Øyvind Svåsand, Tysk Ordenspresident Frank Graffenberger, 
IGLD president Kai Hagby, Sbibl/Viken Charles Nyfløt, OE/Nordstjernen Svein Thoresen.
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T3 er et senter som mandag til torsdag serverer 
frokost, middag og dessert. I tillegg kan en få 
klær ved behov. Det deles ut matposer hver dag. 
Gjestene møtes med omsorg og respekt og har 
mulighet til å få snakke med kvalifisert personale 
i åpningstiden. Senteret har fokus på å tilby deli
kat og næringsrik mat med tanke på å øke psykisk 
og fysisk velvære, forebygge sykdom og over
dosedødsfall.

Det T3 i hovedsak tilbyr er smørbrød, kaffe, te, 
saft, kaker og frukt hele dagen i tillegg til mid
dag. Man får hjelp med klær og klesvask, fotpleie 
og vask og stell av hår. 

Losje Yggdrasil gir av oppsparte  
velferdsmidler

Losje Yggdrasil i Haugesund tildeler kr. 10 000,- av oppsparte velderdsmidler til 
«T3 Sammen Senteret» i Haugesund 11. september 2019.

«T3 Sammen Senteret» i Haugesund er et dag og aktivitetssenter for rusmiddel-
avhengige over 23 år som ligger sentralt til i Haugesund sentrum.

Tekst og foto: Svein Atle Brattbakk, losje Yggdrasil

Losje Yggdrasil har gleden av å overrekke sjekken på kr. 10 000,- til daglig leder for senteret. 
Fra venstre: OE Leif Johan Stensland(forslagsstiller), Hilde Louise Hansen (daglig leder for 
T-3) og EE Jan Petter Holm.
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En vanlig dag på T3 senteret i Haugesund. Her treffer man brukere og frivillige til hyggelig prat, 
bespisning, m.m.

Barden har «klippet» fra T3`s facebookside 
takken fra daglig leder, Hilde Louise 
Hansen. Det fremgår av antall «hjerter», 
smil og ordlyd at både giver og mottaker er 
fornøyde.

Barden applauderer nok et flott tiltak fra en 
av våre mange Druidlosjer.
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Tiden er inne for å registrere din interesse for dette 
internasjonale arrangementet. Hvis du ikke er en IGLD-bror, 
kan du resipiere fredag 7. august.

Arrangement oversikt 
Vi bor på Scandic Triangeln Hotell, www.scandichotels.se 
Alle priser er i svensk valuta. Frokost er inkludert.
Dobbeltrom kr 1200,- enkeltrom kr 1000,-
Felles administrasjonsgebyr kr 600,- pr bror/par.

Program og priser
Onsdag 5. august 
13.00 - 16.00 Kongressen åpen for registrering 
Middagsbuffet, inkludert kaffe  ............................ kr 355,-

Torsdag 6. august 
11.00 - 16.00 Kongressen åpen for registrering
12.30 - 13.30 Lunsjbuffé  kr 245,-
18.30 - Mingling og velkomstmøte
Middagsbuffet, inkludert kaffe  ..................................kr 355,-
Velkomstdrink og 2 glass vin  ......................................kr 250,-

Fredag 7. august
9.30 - 12.30 Offisiell åpning av IGLD-møtet med IGLD-resepsjon
Utflukt for ledsagere inkludert lunsj ...........................kr 350,-
12.30 - 13.30 Lunsjbuffé for deltakerne  ....................kr 245,-
13.30 - 17.00 IGLD-møte 
19.00 Middag på hotellet 2 retter  .............................kr 395,-
Frikveld på egen regning 

Lørdag 8. august
09.00 - 16.30 Ekskursjon for alle deltakere. 
Priser inkludert lunsj  kr 700,-
19.00 Kongressbankett 3 retter ..................................kr 595,-
Velkomstdrink og 2 glass vin  ......................................kr 250,-

Søndag 9. august
09.30 - 12.30 IGLD-møte med valg og installasjon av nye 
embetsmenn. IGLD-kongressen avslutting
12.30 lunsjbuffé   ...........................................kr 245,-

På avreisedagen er rommene tilgjengelige til kl. 13.00.

IGLD Verdenskongress 
                                        den 5.-9. august 2020 i Malmö
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Spesifikasjon av utfluktene

Fredag 7. august er det 3 alternativer

Alt 1: Avgang kl. 8.30 - 9.00 til Ellinge slott ca 45 min. med buss fra Malmö. Ved ankomst til 
slotte t får vi servert formiddagskaffe. Så følger en guidet tur på slottet, og vi ser deretter 
produk sjonen av vodka Purity. Ca. kl. 12.30-13.00 avgang gjennom det skånske landskapet til 
Sjöbo Gästgiveri til lunsj og deretter hjemover gjennom den skånske idyllen. Return i Malmö 
cirka 15.00 – 15.30.

Alt 2: Avgang kl. 8.30 - 9.00 mot Ystad, for formiddagskaffe på restauranten (Ystad kirkegård). 
Etter dette går reisen mot den velkjent Dag Hammarskjölds Backåkra, hvor vi får en omvisning. 
Vi samle s ved bussen rundt 12.00-12.30 og ferden fortsetter langs kysten til Löderups Strandbad 
til lunsj. Der treffer vi kanskje et selskap vi kjenner. Ca 14.00 - 14.30 starter hjemreisen til Malmö 
og her regner vi med å ankomme ca 15.00 -15.30.

Alt 3: Avgang kl. 8.30 - 9.00. Avreise mot Lund for besøk i Katedralen, Kulturen, Botanisk hage 
og Skissernas museum m.m. Vi har formiddagskaffe i Lund og lunsj på ettermiddagen på Östarps 
Gästgivargård. Vi beregner være tilbake i Malmø ca 16.00.

Lørdag 8. august, utflukt for alle deltakere
Avreise kl. 8.30 - 9.00 for reise til Köpingebro (Ystad) og Österlenk-krydder der vi får informasjon 
om forskjellige krydder. Her får vi også tilbud om formiddagskaffe. Neste stopp er Köpingsberg 
vingård og champagnesmaking. Vi reiser videre ca. kl. 12.30-13.00 mot Överums Nygård og her 
serveres det lunsj. Etter lunsj drar vi til Petersborg gård som presenterer forskjellige senneps-
typer. Dagen avsluttes med produksjon av rapsolje på Gunnarshögs Gård. Etter en innholdsrik 
dag går reisen til Malmö, hvor vi ankommer omtrent kl. 16.00 - 16.30.

Påmelding sendes via e-post til:
RSBibl René Lindelöf, Östervångsvägen 22, S-231 55 Trelleborg, senest 31. mars 2020. 
E-post: rsbibl.druidorden@gmail.com

Når vi har mottatt din påmelding, sender vi en bekreftelse av påmeldingen samt 
betalingsinstruksjoner.

Resepsjonsavgiften til IGLD er for norske brødre kr 300,-
Etter påmelding koster kr 600,-

Velkommen til den 29. Druid verdenskongressen, 
Malmö, 5.-9. august 2020

IGLD Verdenskongress 
                                        den 5.-9. august 2020 i Malmö
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Starten av det heile tok til i slutten på 70 – talet, 
då nokre brødre i Losje Mithras i Bergen, fekk 
tankar om det var mulig å danna eigen 
Druidlosje i Hardanger. Dei tok kontakt med 
ein del kjende personar, inviterte via anonser, 
til fleire informasjonskveldar. Og mange møtte 
opp. Dette førde til at 8 spreke ungdomar 
melde seg som interesserte til å vera med å 
starta druidselskap, og blei tekne opp i juni 

1979 i Losje Mithras. Fleire kom til i løpet av 
losjeåret, og dette resulterte i at Losje Malus 
blei skipa 4. okt 1980. Då av 16 losjebrødre. 
OE Jarle Fjellandsbø, Øystein Laupsa og Bjørn 
Inge Børve har vore viktig grunnpilarar i Losje 
Malus i alle år. Flittige på møter, alle har hatt 
mange periodar på ulike embedsplassar. Me 
skuldar dei ein stor takk for den innsats dei har 
gjort for losjen og brødrene.

Høytidslosje i Malus i  
Øystese 10. september 2019

Det var sendt ut invitasjon til spesiell høgtidslosje i Malus denne gongen. 3 av 
losjens brødre har vore med i over 40 år, og skulle tildelast veteranteikn. 

Ved Hedersdruid Arne Magnussen

Frå venstre: OE Jarle Fjellandsbø, OE Bjørn Inge Børve, OE Øystein Laupsa. 
Bak: Hedersdruid og ROE Tor Gjelvik
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Sjølve innvielsen og tildelinga av 40 – årsteik
net blei høgtideleg utført av emb.mennene SEE 
Arne Garen, SBibl Birger Aga, SSkr Bjørn 
Andersen og Skm Geir Eriksen rå Storlosje 
Bjørgvin. Hedersdruid og ROE Tor Gjelvik, 
som sat som EE i Losje Mithras då desse  
brødrene blei tekne opp, heldt ein fin mimre
tale. 

Desse 3 brødrene er arbeiskapasitetar, og me 
ser fram til å ha dei aktivt med i Losje Malus i 
mange fine år enno frametter. 

Me var 29 brødre til brodermåltidet. Det blei 
også ei høgtidsstund, der mange hadde ordet og 
drog fram hyggjelege minner.

Bak jubilantane frå venstre: EE Helge Fjellro, SSKm Geir Jarle Eriksen, SEE 
Arne Garen, SSKr Bjørn Ingvard Andersen, SBibl Birger Aga.
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Vårt valg for et Velgjørenhetstiltak, med 
Kystlotteriet, startet høsten 2018. 
Losje Custos besluttet da å gi en årlig penge
gave, samt at brødrene skulle delta aktivt i ryd
deaksjoner som arrangeres i distriktet. 

Losje Custos gjør dette for å bidra til å stoppe 
forurensingen av sjø, innsjøer, elver og land! 
Ryddeaksjoner gir alle som er med en følelse 
av engasjement og veldig positiv læring til alle 
deltagere. 

Erfaringen er at alle som er med, sørger for å 
endre vaner i det normale. Det gjør godt!

Etter endt aksjon mandag 27.05.2019, på en øy 
som heter Strømtangen fyr utenfor Fredrikstad, 
gikk nok Losje Custos inn i historiebøkene i en 
losjesammenheng. 

Med en markering i fult losjeantrekk og over
rekkelse av gavekort med kr 10.000, og roser 
fra Edel Erk, TomErik Foreman, til Kyst
lotteriet ved Sten Helberg,

Der hadde vi brødrene en veldig hyggelig 
sosial stund sammen. Vi grillet god mat og 
hadde god drikke til. Vi kan love at her satt de 

gode historiene og morsomme samtalene løst, 
før det ble båttur hjem igjen! 

Det flotte vi brødrene opplever ved aktiviteter 
sammen med Kystlotteriet er jo det fantastisk 
broderlige fellesskap. Følelsen av å få ett enda 
tettere brorskap som ga oss brødre enda en god 
mulighet til å bli dypere kjent med hverandre, 
også utenfor losjekveldene. 

På ryddeaksjonen opplever man sjø, natur, og 
være ute i det fri. Noe som er helsebringende 
for hver enkelt bror! Det gir også en fantastisk 
energipåfyll til kropp og sjel. 

Losje Custos, ser jo litt på oppgavene som å 
være med i en fotballkamp, hvor vi brødre skal 
være deltagere i å vinne kampen mot plast og 
forsøpling i vår flotte natur.

Losje Custos ønsker også å formidle dette vik
tige budskap til alle våre Druidbrødre i vårt 
langstrakte land! 

Vi i Losje Custos, utfordrer derfor grunnlosjene 
i Storlosjen Borgar, og alle andre Storlosjer 
med sine grunnlosjer i Norge, til å bli med på 
samme velgjørenhetstiltak. 

Losje Custos, tar med sitt valg av  
Kystlotteriet som velgjørenhetstiltak, et meget 

viktig standpunkt og samfunnsengasjement
Marinforsøpling er i aller høyeste grad noe som berører hver og en  

enkelt av oss, i det ganske land og verden forøvrig. 

Ved Tom-Erik Foreman, foto: Svein Hansen
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Bli med som ett broderlig fellesskap med kamp 
om, og med formål om å holde vår natur frisk 
og sunn for oss alle og ikke minst våre fremti
dige generasjoner!

Tenk om alle Brødrene kunne hatt fellesaksjo
ner en til to ganger i året. Da hadde vi virkelig 
fått utrettet noe. 

Vi vet også at Kystlotteriet trenger støttespil
lere i alle kommuner som de er etablert i. For 
mer informasjon om Kystlotteriet anbefaler vi 
å oppsøke nettstedet eller Facebook.

Med dette ønsker brødrene i losje Custos, alle 
Druidbrødre et riktig godt nytt losjeår!

Etter ryddeaksjonen og vask av hendene ikledde brødrene i losje Custos seg losjeantrekk 
og overrakte gavekortet pålydende kr. 10 000,- til Kystlotteriet v/Sten Helberg.
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Ideelt

Epletreet – En symbolsk fortelling
Følgende avkortede sammendrag er bygget på Edward Davies’ bok  

”The Mythology and Rites of the British Druids” (London 1809), oversatt,  
sammenfattet og skrevet ned av tidligere RSBibl. Rolf Andersen.

Ved ROE Reidar Bratli – fritt etter ROE Rolf Andersen

Davies forteller om en frukthage bestående av 
147 epletrær som er beskrevet i gamle dikt og 
triader fra det 6. århundre. Disse 147 epletrærne 
var av samme alder, høyde og utstrekning, og de 
ble voktet av en ”jomfru med krøllede lokker; 
hennes navn er Olwedd med de skinnende ten
ner”. (Olwedd var en mytologisk muse).

Trærne bar vakre, hvite blomster og gule frukter. 
Bare noen få utvalgte fikk lov til å se denne frukt
hagen, og det skjedde alltid ved morgengry. En 
eneste person disponerte frukthagens avkastning, 
Gwenddoleu. Han er i et gammelt dikt blitt 
beskrevet som ”pilaren i den Bardiske lære”.

Dikteren Talliesin har forklart at tallet 147 var 
hellig for de gamle Druider. Vi vet ikke hvorfor, 
men peker gjerne på at man komme fram til tallet 
147 på forskjellige måter, for eksempel: 3 x 7 x 7 
= 147, 7 x 21 = 147, 3 x 49 = 147 (49 var også et 
hellig tall). Om vi ser på tverrsummen av 147 får 
vi 1 + 4 + 7 = 12, og tverrsummen av 12, 1 + 2 = 
3, så kommer vi tilbake til det hellige 3tall – him
meltallet – som også er et igangsettelsestall (til
blivelse), eller et uttrykk for kraft og aktivitet.

Davies føler seg ganske overbevist om at disse 
frukttrærne er et symbolsk uttrykk for en 
Druidorden i det nordlige Britannia, og han reg
ner med at Gwenddoleu var denne Ordens leder. I 
et dikt sies det: ”Det deilige epletre – med rene, 

hvite blomster og vidtfavnende grener – frem
bringer søte epler til dem som kan fordøye dem. 
Og de har alltid vokst i den skogen som ligger 
avsides”.

De hvite blomster synes å henspille på Druidens 
hvite kappe, de vidtfavnende grener på hans 
omfattende autoritet, frukten på hans læresetnin
ger og håp, og den avsondrede skogen (som alltid 
har produsert fruktene) på hans hellige lund.

Sannsynligvis ligger det også dypere symbolikk i 
epletrærne, at de på et vis forteller om Ordenens 
hemmeligheter. At noen fikk lov til å skue den 
skjønne hagen ved morgengry kan tyde på at dette 
var et poetisk uttrykk for den avsluttende innviel
sesseremoni for den Druidiske resepiend. Natten 
(uvitenheten) var over og han kunne se og forstå 
Ordenen og dens lære, han ble en innviet. Så 
svært mange var det vel ikke som kom så langt at 
de ble innviede Druider. Vi må tenke på den 
enormt lange utdannelsestiden (opptil 20 år er det 
sagt). Det kan jo derfor godt tenkes at noen fikk 
atskillige ”fordøyelsesbesvær” underveis, og aldri 
oppnådde å få se de 147 epletrærne.

Små biter av ved fra epletrærne ble også benyttet 
rituelt. Bitene ble antagelig forsynt med hemme
lige tegn, og benyttet i en slags loddtrekning for å 
uteske den guddommelige vilje i den aktuelle sak.
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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. 55 MISTELTEIN 
Stiftet 25. 08. 2011 
Mistelteinen er velkjent i Vestfold og 
selvsagt for alle Druider. Som den fjerde 
losje i Tønsberg gir losje Misteltein en 
symbolikk til ettertanke: Under 
Druidstjernen i Sagalund er Eken hvor 
misteltein vokser.  

 

 

 

Losje nr. 56 Taiga 
Stiftet 11. 09. 2012 
Skogenes preger dette landskapet og setter 
sitt preg på menneskene som bor der. 
Menneskene har måttet lære seg å leve i 
pakt med naturen som igjen har gitt grunnlag 
for holdninger og utvikling. Lyrikeren 
Rolf Jacobsen har satt navn til ettertanken 
og ser skogbeltet som strekker seg fra 
Hedmark til Stillehavet som del av Taigaen. 
Taiga gir uttrykk for det uendelige. Slik kan 
taigaen være et symbol for grunnleggende 
verdier til selverkjennelse og åndelig rikdom. 
 
 
 
 
 
 
Losje nr. 57 Tryggvason 
Stiftet 27.10.2012 
Navnet Tryggvason bærer i seg samling og 
utbredelse av det godes ide basert på 
internasjonalt 
grunnlag. Til sin tid samsvarer 
ønsket om nasjonal og internasjonal påvirkning 
i det positives tjeneste, med grunnlaget 
for Druidismen. Et endret verdigrunnlag 
skapte holdninger som har holdt seg og blitt 
utviklet over århundrene. 
Losjeemblemet er langskipet Ormen Lange. 
Skipet var Olav Tryggvasons skip med en 
besetning på opptil 130 mann. 
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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
Epost: roar.stensbye@online.no

2846 BØVERBRU
TLF. 61 19 69 00

www.averditakst.no
post@averditakst.no

55 27 90 00  906 21 401

Losje Merlins-Stjerne fyller 75 år! 
 
Ordensbrødre, med ledsagere, inviteres til å feire med oss. 
 
 
Program: 
  
Fredag 22. november: 

• Sosial sammenkomst i Druidenes Hus, Parkveien 47 B, fra kl. 18.00 
(lett servering og levende musikk)  

 
Lørdag 23. november: 

• Mottakelse for alle deltakere i Druidenes Hus, kl. 11.00 
• Stiftelsesmøte for brødrene i Druidenes Hus, kl. 12.00 
• Ledsagerarrangement (vinsmaking) i Druidenes Hus, kl. 12.00 
• Festmiddag på Hotel Bristol, kl. 19.00 

 
 
For påmelding, kontakt Pål Østlyngen, e-post: palostly@gmail.com, mobil: 928 53 564. 
Prisen for festmiddagen er kr 995,- pr. pers (inkl. 3-retters middag m/ velkomstdrink og 4-enheters vinpakke). 
Påmeldingsfrist er 1. november. (Det er et begrenset antall plasser, så her er det «førstemann til mølla» som gjelder). 
NB! Påmeldingen er ikke gjeldende før betaling er utført, til kontonr. 1506 26 70182. 
 
 
Overnatting: 
Vi har holdt av et antall rom på Hotel Bristol til en rabattert pris: 
Enkeltrom kr 1295, dobbeltrom kr 1595 per natt (inkl. frokost). Velg 1 eller 2 netter. 
Booking gjøres direkte til hotellet på e-post: post@bristol.no eller telefon: 22 82 60 10.  
Bruk gruppekode: 191119LOSJ for å få rabatten. 
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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 

Yggdrasil	 Nam	Dinh	Tran	 03.08.1989	 29.08.2019	 Storlosjen	Rygir

Cetus	 Hans	Brørvik	 04.01.1968	 04.09.2019	 Storlosjen	Skiringssal

Jadar	 Torfinn	Kristoffersen	 23.08.1972	 05.09.2019	 Storlosjen	Rygir

Jadar	 Odd	Grødem	 23.04.1963	 05.09.2019	 Storlosjen	Rygir

Sølvstjernen	 Erik	Matias	Solis	 14.09.1989	 11.09.2019	 Storlosjen	Eker

Sølvstjernen	 Harald	Sauro	 01.01.1964	 11.09.2019	 Storlosjen	Eker

Fraternitas	 Thomas	Stang	 06.06.1971	 12.09.2019	 Storlosjen	Skiringssal

Fraternitas	 Tom	Ole	Slydal	 05.10.1964	 12.09.2019	 Storlosjen	Skiringssal

Nordstjernen	 Tommy	Vindheim	 30.06.1990	 18.09.2019	 Storlosjen	Viken

Eken	 Filip	Markus	Hogstad	 29.05.1991	 19.09.2019	 Storlosjen	Skiringssal

Eken	 Odd	Arthur	Klausen	 16.12.1954	 19.09.2019	 Storlosjen	Skiringssal

Eken	 Gunnar	Wold	 23.11.1949	 19.09.2019	 Storlosjen	Skiringssal

Druidstjernen	 Viggo	Mørk	 06.03.1956	 24.09.2019	 Storlosjen	Haugar

Syvstjernen	 Yngvar	Johansen	 22.06.1949	 25.09.2019	 Storlosjen	Haugar

Myrica	 Geir	Ovastrøm	 01.12.1972	 25.09.2019	 Storlosjen	Ra

Myrica	 Roger	Kristiansen	 13.03.1973	 25.09.2019	 Storlosjen	Ra

Sanden	 Bård	Gustav	Kristiansen	 04.05.1965	 26.09.2019	 Storlosjen	Agder

Skjalgsson	 Oddvar	Birkemo	 08.03.1988	 26.09.2019	 Storlosjen	Rygir

Skjalgsson	 Per-Egil	Friestad	 30.09.1962	 26.09.2019	 Storlosjen	Rygir

Nidaros	 Tore	Husby	 22.04.1955	 26.09.2019	 Storlosjen	Dovre

Nemeton	 Frode	Lunde	 04.05.1956	 30.09.2019	 Storlosjen	Eidsiva

Corona	 Atle	Olsen	Berge	 21.10.1959	 30.09.2019	 Storlosjen	Bjørgvin

Corona	 Thomas	Iveren	 27.07.1976	 30.09.2019	 Storlosjen	Bjørgvin

Phoenix	 Arnfinn	Wiklund	 25.01.1970	 30.09.2019	 Storlosjen	Dovre

Phoenix	 Morten	Nyborg	Hoel	 17.02.1972	 30.09.2019	 Storlosjen	Dovre
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Ideelt Vi gratulerer
50 år
Allbota	 Odd	Einar	Vangstein	 07.11.1969
Cetus	 Thor	Christian	Rambo	 15.11.1969
Syvstjernen	 Odd	Einar	Sværen	 21.11.1969
Jadar	 Kjetil	Kleppe	 25.11.1969
Syvstjernen	 Martin	Rud	 28.11.1969
Kriton	 Klaus	Lynge	Pedersen	 04.12.1969
Ovatstjernen	 Thor-Aage	Høymer	 16.12.1969
Custos	 Arnfinn	Ruud	 29.12.1969

60 år
Fjölnir	 Thorsteinn	Gudbjörnsson	 03.11.1959
Abaris	 Stein	Gloslie	 10.11.1959
Mithras	 Per	Inge	Vannebo	 12.11.1959
Fraternitas	 Henning	Dibbern	 13.11.1959
Skjalgsson	 Fred	Torkildsen	 14.11.1959
Merlins-Stjerne	 Robert	Thorbjørn	Johansen	 29.11.1959
Cromlech	 Rune	Tjomstøl	 10.12.1959
Nordstjernen	 Jan	Gulbrandsen	 19.12.1959
Nemeton	 Jonny	Solvang	 19.12.1959
Uxello	 Torkel	Jensen	 27.12.1959

70 år
Skjalgsson	 Tormod	Andreas	Veiby	 03.11.1949
Jadar	 Arve	Braut	 06.11.1949
Pastos	 Torgrim	Granli	 11.11.1949
Abaris	 Terje	Olsen	 11.11.1949
Allbota	 Ridder	-	Thor	Aage	Thoresen	 14.11.1949
Allbota	 Erik	Kleiven	 18.11.1949
Misteltein	 Vidar	Johannesen	 22.11.1949
Eken	 Gunnar	Wold	 23.11.1949
Cygnus	 Lars	Rebni	 28.11.1949
Orion	 Ridder	-	Svein	Syver	Kaardahl	 06.12.1949
Jadar	 Ove	Harald	Fossen	 11.12.1949
Skjalgsson	 Ragnar	Kristian	Høibakke	 12.12.1949
Plenydd	 Harald	Thorvald	Olstad	 22.12.1949
Allbota	 Alfred	Nielsen	 30.12.1949

75 år
Hedera	 Ridder	-	Ivar	Asbjørn	Andvik	 06.11.1944
Silva	 Egil	Terje	Nylenden	 24.11.1944
Allbota	 Egil	Trygve	Vinningland	 07.12.1944
Ram	 Ottar	Talberg	 12.12.1944
Merlins-Stjerne	 Olav	Flåten	 22.12.1944
Pythagoras	 Ridder	-	Kjell	Olav	Petersen	 25.12.1944
Silva	 Odd	Arve	Haltli	 27.12.1944
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Vi gratulerer

Dødsfall

Losje Phoenix
VI grads bror Kaare Ertzgaard
Født 30.07.1936
Opptatt i Druidordenen 24.02.1987
Død 11.08.2019

Losje MerlinsSterne
VI grads bror Harald Torgersen
Født 14.05.1929
Opptatt i Druidordenen 21.06.1976
Død 16.08.2019

80 år
Sagalund	 Roald	Ramstad	 04.11.1939
Fraternitas	 Frank	Christiansen	 15.11.1939
Druidstjernen	 Arvid	Prestsveen	 20.11.1939
Plenydd	 Tor	Anders	Tunge	 28.11.1939
Fraternitas	 Kjell	Jacobsen	 28.11.1939
Eken	 Finn	Ronald	Eide	 13.12.1939

85 år
Sagalund	 Arne	Kristian	Kihle	 29.11.1934
Fraternitas	 Svein	Halvard	Skjalg	 01.12.1934
Selago	 Odd	Magne	Brevik	 17.12.1934

90 år
Nemeton	 Jens	Granmorken	 13.11.1929
Ram	 Hans	Sigvart	Solberg	 27.11.1929

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
Epost: barden@fgdo.no

KANSELLIET
Den norske Druidorden FGDO
Postboks 22  3246 Sandefjord

Tlf. 33 47 44 00
Epost: kanselliet@fgdo.no

Åpningstid: 
Mandag – fredag 0900 – 1500

www.fgdo.no

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

BARDEN
ISSN 08052298

Organ for Den norske Druidorden FGDO

TRYKK: BK.no, Sandefjord

HORTEN SØM 
& 

SALMAKERVERKSTED AS 

BIL – BÅT – MØBLER – MC – SNEKKEROPPDRAG 

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


