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Fra redaktørens skrivebord

Frist for innlevering av stoff 2020 
Nr 1 – 1. februar  •  Nr 2 – 1. mai  •  Nr 3 – 1. august  •  Nr 4 – 1. oktober  •  Nr 5 – 1. desember

INNHOLD

I denne utgaven av Barden har RSEE i sin faste 
spalte fortalt om svært mange nye brødre som har 
resepiert i IGLD-graden den siste tiden. Barden 
har ogå intervjuet Kay Hagby og Geir-Kåre 
Jordheim i dette nummeret om samme sak. Disse 
er henholdsvis Grand-President og Grand 
Secretary i IGLD. Det er overbevisende og 
imponer ende å observere hvilket arbeide som 
nedlegges for å øke medlemstallet i IGL- graden 
nasjonalt og internasjonalt. I april 2019 var de 
samme personene sammen med Grand Treasurer 
Per Arne Meijgren og flere europeiske og  
australske visepresidenter i USA for å besøke og 
gjenoppta kontakten med UAOD losjene i 
California. (Barden nr. 3/2019). Reisen var meget 
vellykket.

Mange av brødrene har helt til de siste par årene 
hatt en noe lunken tilnærming til å resepiere i 
IGLD-graden. Dette skyldes kanskje manglende 
markedsføring av hva IGLD står for. Det er tyde-
lig at dette nå har fått «mer vind i seilene». Bare 
på de to siste møtene i IGLD-graden i Gjøvik og 
Moss resepierte hele 108 brødre i to fine sere-
monier. Allerede 27.april gjennomføres det et nytt 
IGLD-møte – med resepsjon i Sandefjord.

Samholdet og møter med losjebrødre fra hele ver-
den gir utvilsomt det hele en ny dimensjon – og er 
med på å utvikle ordenen globalt. Ordensledelsen 
fortjener å få skryt for gjennom lang tid å ha frem-
snakket IGLD. Det er ikke ofte jeg overhører 
samtaler mellom brødrene hvor man diskuterer 
vår ordenslov. 

I dette tilfellet diskuterte man paragraf 1 i vår 
ordenslov: FGDOs høye mål om å virke for 
mennes kers ideelle utvikling – og å arbeide for et 
verdensomspennende vennskap bygd på rett
ferdighet, velgjørenhet og broderkjærlighet. 
Flere mente at det var «midt i blinken» å arbeide 
hardt for et utvidet IGLD- over landegrensene. 
Andre hevdet at man vanskelig kan nå fram med 
sine tanker og ideer – dersom det geografiske 
spennet blir stort og det grunnleggende felles-
skapet ikke er tilstede. Debatten endte med at man 
leste opp paragraf 1. Diskusjonen endte der – og 
ingen mente at man burde forandre ordensloven.

Jeg ønsker brødrene en god losjevår.

Barden ønsker vår Grand President og Grand 
Secretary lykke til med sine bestrebelser med å 
utvikle IGLD - nasjonalt og internasjonalt.
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IGLD (International Grand Lodge of Druidism) 
– et verdensomspennende samarbeid mellom  
druidlosjer rundt omkring i verden.
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Før jul gjennomførte ordensledelsen en arbeidshelg 
fra torsdag til søndag. Det var mange temaer og pla-
ner som ble bearbeidet. Noen av disse oppgavene er 
nå igangsatt, mens andre krever mere tid. Håndboken 
for Stolosjen ser vi trenger både fornyelse og oppgra-
dering. Derfor valgte vi å danne en liten gruppe med 
god kjennskap til Storlosjearbeid, og som også var 
villig til å påta seg denne oppgaven. Gruppen er nå i 
virksomhet, og kommet godt i gang.

Håndboken for embetsmenn i Grunnlosjen er også 
under revisjon. Det har skjedd mange endringer både 
i Ordensloven, og i bestemmelser, som gjør dette 
nødvendig. Forandringene i de nye ritualene må også 
tilpasses i Håndboken. Etter planen vil nytt 
Ovatrituale bli sendt ut til Losjene i løpet av februar/
mars. Endringen i ritualet dreier seg i hovedsak om 
embetsmennene, og gjenspeiler klarere oppgavene 
de har i dag. 

Flere ritualer er under revisjon, og disse vil komme 
fortløpende i løpet av våren og høsten. Ordens-
kapittelet sende ut nye undervisningshefter i høst. 
Tilbake meldingene etter at materiellet er tatt i bruk, 
er utelukkende positive. En flott innsats av 
Ordenskapittelet!

Som mange har sett, har nå Barden egen «Ordenen 
informerer» side. Vi håper dette blir en god informa-
sjonskanal til alle brødrene fremover.

Det foregår også et samarbeid med den svenske 
Druidorden om nytt matrikkelsystem, samtidig 
arbeides det også med videreutvikling av våre web-
sider.

Både Fremtidsutvalget, og Lov og Organisasjons-
utvalget er godt i gang med sitt arbeid.

Til sammen har 103 brødre mottatt sin IGLD grad 
siden nyttår. Møtene ble denne gangen arrangert i 
Gjøvik og i Moss. Vertskapslosjene gjorde en flott 

jobb for besøkende og egne brødre, og skapte en flott 
ramme rundt disse møtene

Ordensledelsen har også rukket å tildele Senior-
veterantegn i losje Druidstjernen, samt Fortjenestetegn 
i Gull,i Losje Plenydd, Stavanger og i Losje Eken, 
Tønsberg. 

I slutten av februar vil det første møte i EGLD 
(European Grand Lodge of Druidism) bli arrangert i 
Vejle, Danmark. En stor kontingent med norske brø-
dre er påmeldt, hvor de vil motta sin IGLD grad. 
Forbrødring over landegrenser gir alltid gode minner 
og opplevelser.

Vårterminen bringer med seg skifte av embetskolle-
gier i flere av våre Storlosjer og Grunnlosjer. Mange 
embetsmenn går til sin nye oppgave med forventning 
og spenning. Da er det godt å ha tidligere embets-
menn som kan gi av sin erfaring, og være gode 
samtale partnere. Det er viktig for en losje at 
embetskollegiet er innstilt på å arbeide sammen, og 
at de hjelper hverandre mot det samme målet. Det 
skaper grunnlaget for et godt brorskap, og en losje i 
vekst og utvikling. 

Vi ønsker lykke til med oppgavene!

Vårt ordensliv er til innvortes bruk – vi får mange 
muligheter til å ta til oss det budskap og de impulser 
våre ritualer og seremonier byr oss. La oss gripe 
dem.

Med broderhilsen i Enhet, Fred og Samhold
Geir-Kåre Jordheim
RSEE

Kjære brødre
Druidorden har lært meg at det er mye å  
glede seg over, og mye å se frem til. Raushet  
og omsorg er det jeg til stadighet møter når vi 
besøker Storlosjer og Grunnlosjer rundt om. 
Det gleder og det inspirerer. 

RSEE Geir-Kåre Jordheim.
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Ordenen informerer

Samtykke til medlemsopplysninger
Samtykke til registrering, behandling og bevaring av medlemskaps- 

opplysninger i Den Norske Druidorden FGDO.
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Den Norske Druidorden av FGDO registrerer og behandler personopplysninger  
i forbindelse med ditt medlemskap i vår Orden. Samtykke til dette er en  
forutsetning for medlemskap. 

Vi tar personvern på alvor og er opptatt av å ivareta personvernlovgivningen, 
personopp lysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet.

Typiske personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer, e-post, kontakt-
informasjon pårørende, bilder, kontingenter, gradspasseringer, ulike oppgaver/ 
funksjoner og embets roller og annet som er nødvendig å registrere som følge  
av medlemskap i vår Orden.

Opplysningene benyttes kun innenfor Ordenen.

Du kan be om at Den Norske Druidorden av FGDO ytterligere utdyper  
informasjonen som nevnt ovenfor i den grad dette er nødvendig for at  
du skal kunne vareta egne interesser.

Det kan gis innsyn i en samlet oversikt av opplysninger basert på skriftlig  
henvendelse. Dette gjør du ved å rette en henvendelse til kanselliet@fgdo.no 

Dersom du finner at opplysningene er feil, unøyaktige eller ufullstendige,  
kan du kreve å få opplysningene rettet eller slettet. 

Henvendelser kan rettes til kanselliet@fgdo.no eller telefon: 33 47 44 00

Dersom du mener det foreligger brudd på retnings linjer kan du klage til 
Datatilsynet, kontaktinformasjon m.m. finnes på www.datatilsynet.no.

Undertegnende samtykker i regist rering, behandling og bevaring av  
medlemskapsopplysninger i Den Norske Druidorden FGDO.
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Ordenen informerer
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Ordenslovens § 51 søknad om opprykk til Storlosjegrader: 
Tidsfristen for søknad til V. og Vl. grad er endret fra 28. februar til 30. april.  
Aktuelle søknadsskjema er endret.

Møteendringer i losjene:
Vi minner om at møteendringer skal registreres på FGDO.no sidene. Videre skal hver losje 
i løpet av losjeåret gjennomføre 14 Ovatmøter, 2 Bardting og 2 Druidstevner. 

International Grand Lodge of Druidism
IGLD møte med resepsjon i Sandefjord 27.april

På grunn av en gledelig stor pågang arrangeres det ytterligere et IGLD møte med resep-
sjon dette vårsemesteret. Brødre med II. grad og høyere kan resipiere. Nytt er at samtlige 
brødre skal bære sin grads regalie også besøkende embetsmenn. De skal ikke bære sine 
embetsregalier. Invitasjon er sendt bror skriver i din losje som sørger for felles påmelding. 
Vel møtt!

Den Norske Druidorden FGDO
Den Norske Druid Ordenens Segl er det ikke anledning for den enkelte 
Storlosje og Grunnlosje å benytte. Brev og invitasjoner med Ordensmerket 
indikerer at det kommer fra Den Norske Druidorden ved Ordensledelsen 
eventuelt Kanselliet på vegne av Ordensledelsen. Den enkelte Storlosje og 
Grunnlosje skal benytte sitt eget Losjemerker og eventuelt stjernen.

Tilbakemelding fellesprosjekt –  
et veldedig formål samlet for hele Ordenen 
Prosjektet er avsluttet og Ordensledelsen har hatt saken til behandling. Med bakgrunn  
i de tilbakemeldinger som er innkommet fra den enkelte losje er det besluttet å legge 
saken om et felles og sentralt prosjekt i bero. Mer om grunnlaget for denne beslutningen 
er i eget skriv sendt den enkelte losje. Ordenledelsen vil samtidig berømme grunnlosjene 
det gode velgjørenhets arbeide som gjennomføres lokalt og vi ber om at dette gode 
arbeide fortsetter.

Momskompensasjon
Med bakgrunn i nye sentrale retningslinjer har Den Norske Druidordenen i likhet med 
andre Ordenssamfunn vi kan sammenligne oss med, fått avslag på søknad om moms-
kompensasjon. Saken er påklaget og det kan ventes en endelig avklaring i løpet av mars 
måned. Dersom vedtaket opprettholdes, vil det få økonomiske konsekvenser for Ordenen 
sentralt og for den enkelte losje. RSSkm kommer tilbake til dette når endelig beslutning 
foreligger.
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Ny landsmatrikkel
Ny landsmatrikkel skal trykkes og endelig frist for oppdatering av matrikkelopplysninger fra den 
enkelte losjer er satt til 31. mars. Etter fristen går matrikkelen i trykken. Alle brødre bør sjekke 
matrikkeldataene på seg selv som har blitt sendt til skriverne.

Nytt Ovatrituale / l grads arbeidsmøte
Nye ritualer er under utprøving i enkelte losjer. Så snart erfaringer derfra er tilbakemeldt og 
eventuelt endringer er innarbeidet vil nye ritualer trykkes og distribueres.

SL håndbok
Ordensledelsen har nedsatt en gruppe bestående av SEE Morten Teigen (leder av gruppen)  
og SCM Leiv Åge Lindstrøm i SL Haugar, SME Tom Gulliksen i SL Skiringssal og SSkr Håkon 
Skalleberg i SL Ra som skal utarbeide forslag til Håndbok for SL embetsmenn. Første møte i 
arbeidsgruppen var 21. januar 2020. Det tas sikte på å få et råutkast på plass innen sommeren.

GDPR (General Data Protection Regulation)
Den Norske Druidorden av FGDO registrerer og behandler personopplysninger i forbindelse 
med ditt medlemskap i vår Orden. Vi tar personvern på alvor og er opptatt av å ivareta person-
vernlovgivningen, personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. Typiske 
personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer, e-post, kontaktinformasjon pårørende, 
bilder, kontingenter, gradspasseringer, ulike oppgaver / funksjoner og embetsroller og annet 
som er nødvendig å registrere som følge av medlemskap i vår Orden. Opplysningene benyttes 
kun innenfor Ordenen. Samtykke til denne registreringen er en forutsetning for medlemskap i 
vår Orden. Det er utarbeidet et samtykkeskjema som vil bli sendt til din losje som sørger for 
distribusjon og underskrift fra hver enkelt losjebror.

Ordenen informerer
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IGLD MØTE MED RESEPSJON I SANDEFJORD
Det inviteres til nasjonalt IGLD møte med resepsjon:
MANDAG 27. APRIL 2020
Sted: losjelokale Druidenes hus adr.: Prinsensgt. 7, 3211 Sandefjord
Program: Kl. 1730 Registrering
 KL 1830 IGLD møte med resepsjon
 KL 2030 Brodermåltid kr. 200.-
Felles påmelding via bror skriver i egen losje innen fredag 3. april.
Antrekk: mørk dress, hvit skjorte, slips og sorte sko. 
Gradsregalier skal bæres og tas med fra egen losje. Embetsmenn som ønsker å delta på  
arrangementet skal bære sine grads regalier – ikke embetsregalier.
Resepsjonsavgiften på kr. 300.- innkreves av losjene og innbetales Den Norske Druidorden etter 
bekreftet deltagelse. Brodermåltidet betales på stedet av den enkelte bror. Ved bekreftet  
påmelding uten oppmøte vil brodermåltidet bli fakturert den enkelte grunnlosje.
Vel møtt!
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Fra grunnlosjene

Det var høytidelig og god stemning i Odd 
Fellow Gården i Stavanger torsdag 16. januar 
2020. Ordensledelsen ved RSOE og RSSkr 
hadde meldt sin ankomst for å hedre en fortjent 
bror.

Fremmøtet var godt fra egen losje og besøk-
ende brødre fra Jæren. Storlosjen Rygir var 
godt representert med hele 6 embedsmenn. 

Hedersgjesten, bror Magnor Reke, er stifter av 
losje Plenydd, og er i dag faktisk den eneste av 
stifterne som fremdeles tilhører sin opprinne-
lige losje. Gjennom sitt snart 40 årige virke 
innen Ordenen, har bror Magnor besatt de 
fleste embeter i sin grunnlosje, samt at han har 

hatt embeter i Storlosjen Agder, og han ble den 
første Stor Edel Erk i Storlosjen Rygir i 2002.

Bror Magnor har deltatt aktivt i å bygge opp og 
legge til rette for den flotte ekspansjonen som 
FGDO har hatt sørvest i landet. Han er kjent for 
å ha fokus på kvalitet og innhold, og å drive 
god undervisning. Det har blitt flere inte-
ressante innlegg om kelterne, druidene og drui-
dismen. Han er også en dyktig håndverker, og 
har produsert de fleste symbolene til embets-
plassene i grunnlosjene i Rogaland. For Bror 
Magnor er det viktig at ethvert losjemøte har 
sitt innlegg med et ideelt innhold. Han har all-
tid vært opptatt av og engasjert i kvaliteten i 

Høytidsmøte i losje Plenydd med tildeling 
av Ordenens fortjenestetegn i gull.

ROE Magnor Reke ble 16. januar 2020 tildelt
Den norske Druidorden FGDO’s Fortjenestetegn i gull.

Tekst og bilde: ROE Per K. Hagen

Fra venstre: RSSkr Roar Nygaard Andersen, ROE Magnor Reke, RSOE Geir Egil Tofsrud
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Fra grunnlosjene

Ordenens ideelle arbeid. RSOE på vegne av 
Ordensledelsen, var beæret over å tildele tegnet 
til bror Magnor.

Tildelingen ble foretatt i en høytidsseremoni av 
RSOE Geir Egil Tofsrud, RSSkr Roar Nygaard-
Andersen og SCM Odd Erik Rosseland. Edel 
Erk Jan Petter Danielsen ledet sammen med 
Ordensledelsen en storslagen og flott seremoni. 
Edel Erk ga uttrykk for stor takknemlighet for 
alt det arbeidet som bror Magnor opp gjennom 
årene har lagt ned for FGDO og losjen. ‘Uten 
deg og din innsats for Ordenen i Rogaland 
hadde vi ikke vært samlet her i dag’, avsluttet 
Edel Erk. Det kom fram mange gratulasjoner til 
hedersgjesten, og gjennomgangstonen var at 
det var vel fortjent.

Bror Magnor takket for æren han var utvist 
med tildelingen av tegnet. Han trakk fram his-
torier fra den første tiden, før losjen var eta-
blert, og da de var et Druideselskap. Pendlingen 
til losje Selago i Kristiansand hver 14. dag, for 
å delta på losjemøter, kunne være en ‘prø-
velse’. Kjøring fram og tilbake samme kveld, 
og gjennom en årrekke! Men det var kjekt, og 
utgjør nå de beste minner fra den tiden. 
Samholdet med brødrene på Sørlandet, i Selago 
og Celyn, er noe av det fineste bror Magnor 
kan tenke seg. Tildelingen til ham føltes litt 
uvirkelig, men han innrømmet at det egentlig 
var ‘voldsomt jillt’. Han var tydelig stolt og 
noe preget av å bli beæret på denne måten. En 
verdig mottaker av fortjenestetegnet i gull.

Martin Luther King hadde en drøm, 

jeg har en drøm jeg og, 

ikke så ulik den Luther King hadde. 

Min drøm er at det som står i  

ritualet vårt, skal bli sant. 

Der står det at EFS skal prege 

ånden i vår broderlige omgang. 

Det er kanskje for mye å håpe på? 

Men det har jo hendt at drøm er bli 

til virkelighet!

Syvende far i huset

Riks Old Erk og  
Hedersdruid Reidar Syversen
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Småprat med  
Riks Stor Med Erk Asbjørn Strand

Ved ROE Rolf Anker Eriksen

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 riksstorembedsmenn.  
Denne gangen er turen kommet til Riks Stor Med Erk Asbjørn Strand
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Riks Stor Med Erk, 
Asbjørn Strand.

Bror Asbjørn er lett å snakke med, og hans 
kunnskaper og interesser er herlig tydelige 
når han blir spurt. Vi tar dette med jobben 
først. 

Det begynte med studier i Berlin med målet 
å bli fysioterapeut. For 35 år siden var det 
begrenset med studieplasser hjemme, og 
mange reiste ut og kom hjem med gode erfa-
ringer og en utdannelse. Alt på tysk. 

Han etablerte sin egen virksomhet i Porsgrunn 
i et kontorsamarbeid med to andre fysiotera-
peuter. Han bodde i Porsgrunn i 25 år. Men 
så var det tilbake til barndomshjemmet i 
Lunde. 

Han så verden første gang da han ble født på 
sykehuset i Bø. Det var der de tok imot nye 
borgere i den delen av Telemark den gang, og 
oppvekst og grunnskole ble i Lunde der han 
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bor nå. Han overtok barndomshjemmet for to 
år siden. Fetteren hans, bror Tarjei - Ridderen 
av Demolering (rivning) har vært en enestå-
ende god hjelper i månedsvis i arbeidet med 
det gamle framhuset.

Gården hans er slik som mange små gårder 
før i tiden - 50 mål innmark og noe skog. 
Ikke mye å fø en familie på, så far hadde en 
jobb som kirketjener for å skjøte på. Idag er 
det nok mer en idyll og et godt hjem. 

God sikt over Telemarkskanalen med et her-
lig naturlandskap og om sommeren med 
stille gående dampskip fra Skien på tur med 
turister.

Han har fortalt at den daglige arbeidsveien er 
55 km morgen og kveld, og vi vet at et med-
lem i Ordensledelsen reiser mye og langt i 
vårt druidiske land.

– Men fritiden bror?

Han svarer treffende med sitat fra Tarjej 
Vesaas:

«Då sit eg onde ein apal og glor.....» en  
syssel som er undervurdert. Bare sitte og  
glo litt.

«Losjen er en livsstil. Opptatt i losje Myrica 
19.03.2001 med nevnte fetter Tarjei Strand 
som fadder. Første oppgave var som musikk-
leder, så ME, EE og Tj.OE før jeg ble spurt 
om å tre inn i OL,» sier bror Asbjørn Strand 
- Ridderen av jakten. Der kommer vi inn på 
fritiden. Han forteller om utelivet i høyfjell 
og i skog med jaktkamerater. Storvilt og fugl. 
Men vi forstår at her toner også samværet i 
gode jaktlag høyt for bror Asbjørn. Jeger og 
Ordensbror.
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Fra grunnlosjene

ROE Per Øyvind Aasen tildelt Den norske 
Druidordenen av FGDO`s Fortjenestetegn i gull

Bror Per Øyvind var hovedpersonen under losje Fraternitas`møte 30. 01.2020. 
Tilsammen 93 embedsmenn og brødre fra Sl Ra og Skiringssal,  

losjene Fraternitas, Orion, Misteltein, Hedera og Eken hedret Ridderen av 
Tunsberghus med gode taler og mye fortjent ros.

Tekst og foto: Rolf A. Eriksen

Fra venstre: RSEE Geir-Kåre Jordheim, ROE Per Øyvind Aasen, RSBibl Svein Kristiansen

«Vi har gledet oss til dette», uttalte Riks Stor 
Edel Erk Geir Kåre Jordheim. Det var jo 
også så tydelig for alle tilstedeværende at 

han og RSBIBL Svein Kristiansen var godt 
forberedt og viste i ord og handling at de 
kjente nattens hovedperson godt. 

«Tegnet kan tildeles en bror som gjenom en lang rekka av år har utført et  
fremragende Druidisk arbeide innen Ordenen, og som også har arbeidet for å 

skape varige, gode kontakter mellom innenlandske og utenlandske brødre.»



12    Barden nr. 1 – 2020

Fra grunnlosjene

Bardens utsendte tok med notisboka og 
møtte Ridderen av Tunsberghus, bror Per 
Øyvind, til kaffe et par dager etter møtet. 
Han bærer riddernavnet med rette denne 
Tønsbergenseren. En bror i Samfunnets og 
Ordenens tjeneste.

Under den høytidelige tildelingen leste SEE 
Per Alfredsen noen av ideene som vår aktive 
bror har satt ut i livet og fått fortjent ære for.

Kretsleder for Vestfold og Telemark krets av 
KFUM i 6 år og formann i stiftelsen Speider-
huset i Tønsberg i 10 år. 

33 års tjeneste i Sjøheimeværnet. Områdesjef 
i Færder SHV. Ble som Kapteinøytnant tildelt 
«Plakett i gull».

Mottatt «Hedertegn for dirigenter» etter å ha 
vært dirigent for flere korps i 35 år.

Sem Rotary tildelte ham æresprisen for å 
være mentor for Røde Kors` sykehusguider 
for en rekke sykehus i landet.

Om Barden skulle gjøre en oppsummering 
av denne brors druidiske innsats ville listen 
bli lang. Hans egen «karriere» kan forklares 
kort med opptakelse i losje Sagalund i 1972 
og Edel Erk i 1989. Når tanken om en tredje 

losje i Tønsberg begynte å spire var han den 
naturlige leder under forarbeidet og etter 
stiftelsen av losje Eken i 1992. Bror Per 
Øyvind sto også i forkant og ledet arbeidet 
med vennskapslosje i Danmark. Losje Sirius 
og losje Eken feiret sitt 25 års vennskapsju-
bilieum i 2019. Samarbeidet inspirerer og gir 
begge losjer gode opplevelser og idèer.

I området rekruttering har for eksempel den 
danske losjen mye å gi. Et eksempel er nye 
kandidater som resipierer på en lørdag - og 
brodermåltidet deretter er en losjefest med 
damer. Det gir jo en ny bror et førsteinntrykk 
som varer.

I de første årene med losje Eken inspirerte 
han brødre til å delta i losjestiftelser. Han 
mente denne posten måtte være med i losjens 
budsjett og inspirerte brødre til å gi av seg 
selv til slike store hendelser i Den norske 
Druidordenen. Han minnet om de 114 som 
deltok i egen losjestiftelse. Det gir et godt 
skyv til den gode gjerning.

Vi kan snakke lenge om losje og Per Øyvind. 
Men vi må forlate Frelsesarmeens kafè for å 
gi plass til flere - i samfunnets tjeneste.
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En venn av meg kom en dag og viste meg et 
knippe romerske mynter. De som samler på 
mynter vet at Romerriket var et enormt område 
så vel geografisk som numismatisk. Mynt-
produksjonen startet rundt tre hundre år før 
Kristus, og varte i mer enn 1700 år. I år 1453 
opphørte det østromerske rike med hovedsete i 
Konstantinopel (nåværende Istanbul) da det ble 
hærtatt av osmanerne. I myntsamlingen er det 
både store og små mynter – både sølv- og kob-
bermynter. Men jeg sperret øynene opp ved en 
spesiell sølvmynt, kanskje ikke så rart når jeg 
forteller at jeg for tiden leder Concordia gildet 
på Hamar. I det hele tatt framstår symbolikken 
på myntens revers (bakside) som ganske slå-
ende og gjenkjennbar. 

Litt om mynten. Det er en såkalt antoninianus 
mynt. Den er 22,5 millimeter i diameter og 
veier 3,5 gram. I utgangspunktet er det en sølv-
mynt, men sølvinnholdet er neppe høyere enn 
40 %. Når det gikk mot dårligere tider, ble 
innholdet av edle metaller redusert. Romerne 
hadde en rekke myntvalører, den meste kjente 
var denaren som var mindre i størrelse og 
verdi. Den avbildede mynten bærer bildet av 
keiser Herennius Etruscus. Han var bare 22 år 
gammel da han i år 249 etter Kristus ble utropt 

til keiser. Mynten er dermed rundt 1770 år 
gammel. 

Hva står det på mynten? Forsiden viser den 
unge keiseren med strålekranset krone på 
hodet. Flere keisere fikk vist sin autoritet på 
denne måten. Hele keisernavnet er preget inn. 
Det var langt, men i korttekst står det; Herennius 
Etruscus Messius Decius. For oss druider er 
reversen mer interessant. Her ser vi et håndgrep 
som på latin kalles «dextrarum iunctio». Det 
betyr to mennesker som hilser ved å gi hver-
andre høyre hånd. Dette symbolet sees ofte i 
romersk og gresk kunst. Det symboliserer har-
moni, tilhørighet, vennskap og lojalitet. Den 
latinske teksten er godt synlig, og vi kan lese: 
CONCORDIAAVGG. Ordet Concordia dekker 
begreper og verdier som: enighet, samhold og 
harmoni. Men hva med de gjenstående boksta-
vene (CONCORDIA)AVGG? På svært mange 
mynter fra romertida står det AVG. Det kan ha 
flere betydninger, men vanlig er noe slikt som 
«keiserens seier». Når G brukes dobbelt (GG), 
betyr det at det var to keisere som regjerte 
sammen. I dette tilfelle var det Herrenius 
Etruscus som hadde makten sammen med sin 
far Decius. Begge ble drept i et slag i året 251. 

Den romerske mynten 
OE Eiliv Sandberg, losje PastosDen romerske mynten (v/ Eiliv Sandberg  Losje Pastos, Hamar ) 

 

(OE Eiliv Sandberg, losje Pastos) 
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veier 3,5 gram. I utgangspunktet er det en sølvmynt, men sølvinnholdet er neppe høyere 
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hodet. Flere keisere fikk vist sin autoritet på denne måten. Hele keisernavnet er preget inn. 
Det var langt, men i korttekst står det; Herennius Etruscus Messius Decius.  For oss druider 
er reversen mer interessant. Her ser vi et håndgrep som på latin kalles «dextrarum iunctio». 
Det betyr to mennesker som hilser ved å gi hverandre høyre hånd. Dette symbolet sees ofte i 
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bokstavene (CONCORDIA)AVGG? På svært mange mynter fra romertida står det AVG. Det 
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Herrenius Etruscus som hadde makten sammen med sin far Decius. Begge ble drept i et slag i 
året 251.  

 

Eiliv Sandberg.
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Påmeldingsfristen til den 29 Verdenskongress 
i Malmø nærmer seg. Kanskje et blikk fra en 
positiv og hyggelig samtale med den øverste 
ledelse i IGLD vil spore enda flere til å 
sende sin påmelding til rsbibl.druidorden@
gmail.com innen 31. mars. 

Det har vært kongresser på andre siden av 
jordkloden. Der har deltakelsen fra Norge 
naturligvis vært begrenset på grunn av store 
avstander og reisekostnader. Men nå er 
muligheten for norske brødre til å delta svært 
mye enklere med en relativ kort og ikke for 
kostbar reisevei.

Det ligger mye arbeid bak kongstanken om 
internasjonal forbrødring. Langt tilbake i tid 
kom tanken hos engelske utvandrere i USA, 
Canada, Australia og New Zealand. De før-
ste notater om internasjonal druidisme er fra 
årene 1857 - 58. Forsøkene strandet. Men et 
halvt århundre senere, i Munchen 1908 ble 
det mer kraft bak den gode idè. Der var del-
takere fra England, USA, Tyskland og 
Sverige. Det var også hilsninger fra «down 
under». Dette var i den tiden at den druidiske 
verden besto av mer enn 200.000 medlem-
mer! Det ble besluttet å holde kongressene 
hvert 3. år fra 1938. Krigen satt jo en stopper 

for det, men i vår tid holdes IGLD Verdens-
kongress hvert 4. år. 

– «IGLD var lenge en «lekegrind» for 
ordens ledere og brødre som hadde innehatt 
høye embeder. Det var ansett som et 
æresprivi legium for de få. Historien forteller 
om presidentene som satt fra kongress til 
kongress og viser at det vel ikke var det mest 
kreative og arbeidsomme for utviklingen. 

Bror Kay forteller villig om hans negative 
første inntrykk av IGLD for mange år siden.

En organisasjon uten den gode utviklings-
historien og laber interesse for det enkelte 
medlem. Stort pengeforbruk i feil proporsjo-
ner. Men dette snudde med muligheten for 
nye takter og modernisering. Under kong-
ressen på New Zealand ble Kay Hagby valgt 
til Grand President etter tysk forslag. Bror 
Kay takket ja på betingelsen at bror Geir 
Kåre ble Grand Secretary. Etter kongressen 
møttes Grand President og Vice Presidents i 
København, Malmø og i Hamburg før det 
ble fattet historiske vedtak for positive  
endringer.

Kravet til minimum Kapitelgraden for å resi-
pere i IGLD graden er endret til Bardgraden. 

IGLD samtale med Kay Hagby og  
Geir-Kåre Jordheim

Bardens utsendte har møtt Grand President Kay Hagby og  
Grand Secretary Geir Kåre Jordheim på et møterom i Kanselliet. 

Tekst og foto:v/Rolf A.Eriksen
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Dette var et forslag som ble bifalt i Norge, 
Tyskland og Sverige med stor enighet hos 
alle. Under norsk ledelse er satsningen for 
IGLD som interesseorganisasjon med sam-
arbeid og utvikling for et mer samlet Europa 
under betegnelsen EGLD. European Grand 
Lodge of Druidism på plass. En europeisk 
internasjonal organisasjon for forbrødring 
med hvert lands Ordensleder som IGLD 
Vice Presidents. IGLD er jo fortsatt verdens-
omspennende. Men det tegner jo til et riktig 
valg med tettere europeisk samarbeid mel-
lom brødre i vår del av den druidiske verden 
med geografisk nærhet til hverandre. 
Behovet for en ytterligere organisatorisk 

deling reduseres, og Scandinavian Grand 
Lodge of Druidism SGLD blir overflødig.

Bror Kay og bror Geir Kåre informerer lett 
og glødende interessert i å skape en ny giv 
og en bedre mening med et IGLD medlem-
skap i framtiden. Brødre over hele landet har 
da også latt seg smitte av entusiasmen og fylt 
norske losjehus med resipiender fra 2. grad 
og gjester den senere tiden. Under møtet i 
Porsgrunn i fjor ble 61 brødre medlemmer 
av IGLD. I år har resipiender strømmet til 
Gjøvik og Moss.

Den norske Druidorden består nå av 1127 
brødr e i IGLD graden i Norge.

IGLD Grand Secretary Geir Kåre Jordheim og Grand President Kay Hagby med Maoriskjoldet 
dekorert med tegn fra kongresser over den 82 år lang historien siden 1938.
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Fra grunnlosjene

40 års tegn tildelt Odd Steen, losje 
Druidborgen i Fredrikstad 5.12.2019

Torsdag den 5. desember hadde Losje Druidborgen i Fredrikstad Ovatmøte/ 
Høytidsmøte med utdeling av 40 årstegnet. Det var Losje Druidborgens  

Odd Steen som fylte kravene til denne hedersprisen.
Ved EE Ola Svendsen

Bror Odd ble opptatt i Losje Ovatstjernen den 
10 sept. 1979. Bror Odd var med å starte losje 
Druidborgen som ble stiftet den 14. okt. 1980 
og satt først som ME i 2 perioder, så EE i 2 
perioder og siden 2 perioder som TJOE. 12 år 
som embetsmann frem til 1992.

I 1995 kom bror Odd inn i SL. Borgar. Her satt 
han i 2 perioder først som SV og siden som 

SME til sammen 6 år. Bror Odd Steen er idag 
hedret til Riks Old Erk graden. I en alder av 83 
år er Odd å se på møtene idag. Han har betydd 
mye for losjen og brødrene.

Vi hadde laget en fin ramme rundt denne utde-
lingen og var over 60 brødre til bords. Vi 
ønsker bror Odd mange fine losjeår fremover.

ROE Odd Steen «Ridderen av Steensbo» med sitt synlige bevis på 40 års medlemskap



Barden nr. 1 – 2020 17

Fra grunnlosjene

Seniorveterantegn tildelt Lars Mattis Tøsdal, 
losje Corona i Bergen 9. desember 2019

Det var med stor glede at brødrene i Losje Corona endelig kunne få tildele vår bror 
Lars M. Tøsdal dette tegnet etter 50 års medlemskap i Den Norske Druidorden. 

Han holdt ikke alderen når han ble medlem, men han kom inn etter  
sterkt ønske fra medlemmene den gang. Han er derfor den yngste  

av de eldste som har fått tildelt Seniorveterantegnet.
Tekst: EE William Jenssen, foto: Skm Gunnar Grotle

Det er imponerende å tenke på at en mann har 
vært aktivt medlem i vår orden i nesten hele sitt 
voksne liv. Jeg sa i min tale til jubilanten at det 
måtte være nyfikenheten, - og selvfølgelig den 
gode broderkjærligheten han søkte. Et annet 
poeng er vel også at hans kone tålmodig har 
sittet hjemme på mandager og tirsdager og 
ventet på ham – og gjort losjearbeidet mulig. 

Vi har lært å kjenne bror Mattis gjennom 
mange år som en hardt arbeidende bror som 
visste hva han ville både i losjen og ikke minst 
gjennom sitt virke som selvstendig næringsdri-
vende. Han er en meget lojal losjebror og det er 
aldri nei i hans munn når noen spør han om å 

delta - enten som embetsmann eller på andre 
områder.

Riks Stor Edel Erk med sine « hjelpere» hadde 
denne dagen tatt turen til Bergen for å hedre vår 
bror i en verdig og flott seremoni som gav oss 
mange minner til losjemiljøet i Bergen.

Takk til dere Riks Stor Embetsmenn og vel-
kommen tilbake.

Jeg vil på vegne av alle tilstedeværende brødre 
overbringe våre hjerteligste gratulasjoner til 
vår jubilant fra brødrene i losje Corona - og 
ikke minst Losje Mithras i enhet fred og sam-
hold.

Fra venstre: RSV Arnfinn Lien, RSEE Geir-Kåre Jordheim, OE Lars Mattis Tøsdal, EE William 
Jenssen og RSBibl Svein Kristiansen.
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Ideelt

De fleste deler villig av sine vakre dager, drøm-
mer og gode tanker. Våre drømmer og ønsker 
har det til felles at de peker framover. Men 
tankene våre peker også bakover i tid. De vakre 
dagene og gode tankene deler vi gjerne med 
nær og fjern. Mens de vonde tankene, holder vi 
for oss selv. 

Samtidig sier vi ofte at det vi ikke dør av; det 
styrker oss. Allikevel kjenner svært få til våre 
nederlag. Vonde tanker hører liksom ikke 
hjemme i lykkelandet der optimisme er blitt 
religion.

De vakre dagene kommer tydelig fram jule-
tiden, og vi deler raust med både nære og fjerne 
venner. På årets mørkeste ser vi naturlig nok 
fram til lysere tider. Evnen til å se framover, er 
en av menneskenes største gaver, og mye av 
livet består i å glede seg til noe som kommer. 
Vi går alle rundt og venter på en vakker dag.

Han eller hun har vært ute en vinternatt før, sier 
vi ofte om folk vi har trua på. Men hva mener 
vi egentlig med det? Går tankene til glitrene 
skiføre, måneskinn og knirk under fotsålene. 
Noen gjør seg nok slike tanker. Men de aller 
fleste tenker nok på gode eller dyrekjøpte 
erfarin ger. 

Alle kjenner vi hver for oss våre egne vinter-
netter. Nettene vi har kjent på skammen, vridd 
oss i smerte og mistet de vakre dagene av syne. 
De fleste kommer styrket ut av slike vanskelige 
tider. Men hva vet vi egentlig om andre folks 
stormfulle vinternetter? 

Et stort samfunnsproblem
Bakteppet for embetskollegiets tale ved brodermåltidet 8. januar, er denne  

julens tragiske påminnelse om et stort samfunnsproblem.

«Du skal få en dag i mårå», sier vi når ting butter imot.  
«Det kommer nok til å skje en vakker dag». Talemåter som dette bruker  

vi flittig for å oppmuntre oss selv og andre.

Ideelt- bordtale. Ved bibl. John Ivar Liverød, losje Cetus i Sandefjord

John Ivar Liverød, losje Cetus
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Ideelt

For noen år siden valgte en venn av meg å 
avslutte sin vandring mot blanke og vakre 
dager. Tilbake sto vi mange med vonde spørs-
mål og sorg: «Han hadde jo vært ute en vinter-
natt før». Hvorfor han, tenkte vi som stod 
igjen?

Dessverre er det noen som mister de vakre 
dagene helt av syne. Vinternettene er blitt så 
mørke at de skyggelegger dagene som kom-
mer.

Denne julen har vi igjen blitt minnet om dette 
samfunnsproblemet. Selv i verdens beste sam-
funn, er det altfor mange som velger denne 
ufattelige utveien.

Med dette bakteppet: Hvordan kan vi si at noen 
vil klare brasene fordi de har vært ute en vinter-
natt før? Vi vet som regel alt om de vakre 
dagene, men veldig lite om deres vinternetter..

Vi mennesker sliter med å dele vinternettene 
våre. Hvorfor deler vi raust av det vi gleder oss 
til, og ingenting om det vi sliter med? Alle går 
jo til tider og tærer på problemer. Men vi snak-
ker ikke om det. Det er tabubelagt. Vi vil ikke 
vise sårbarhet til andre, eller vår «mislykke» i 
all «vellykke» vi ser rundt oss. Vi tror vi er 

alene om tunge vinternetter og holder dem tett 
til brystet. Men alle baler til tider med tunge 
dager og netter.

En venn av meg gjør alltid denne øvelsen hver 
dag: Hver morgen skriver han ned på en lapp 
tre ting han gleder seg til – både smått og stort 
skrives ned. For ham er det viktig å lete etter de 
vakre dagene. Kanskje det er en måte å for-
trenge vinternettene. 

Hver gang venner møter hverandre, faller ofte 
spørsmålet; hvordan du har det? Alle svarer 
som regel bare bra. Men er det helt sant, eller 
finnes det noen hvite løgner blant svarene. Det 
er menneskelig og bra å se mot det positive, 
men hindrer det oss i å svare at tingene ikke er 
så bra. Vi strekker oss som oftest til å fortelle 
om skranglende knær og stiv nakke, men det 
stopper der.

Kjære brødre; kanskje vi bør spørre annerledes. 
Istedenfor å spørre; hvordan har du det, burde 
vi heller spørre om hva du tenker på, eller om 
hvilke vakre dager som venter? Vi må hjelpe 
hverandre mer med mørke vinternetter og hel-
ler la folk få nyte de vakre dagene i fred. De er 
bare harmløse og gode.
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Ideelt

Jeg har 2 barn som går på barneskolen og jeg 
ser hvordan språket har blitt siden vi gikk der. 
Ja vi bannet vi også, men nivået i dag er helt 
annerledes. I klassen til mine barn henholdsvis 
4 og 6 klasse er det barn som sier de mest utro-
lige ting rett opp i ansiktet til lærere og andre 
autoritetspersoner. Men hvorfor har det kom-
met dit? Jeg har tenkt en del på dette og jeg må 
ærlig innrømme at jeg ikke vet. Av den enkle 
grunn at jeg ikke lenger henger med. Et bilde 
har dannet seg. Dagens unge utsettes for en helt 
eksepsjonell mengde inntrykk hver deg, mye 
mer enn hva vi gjorde på den alderen.

Hvis vi tenker tilbake så hadde vi barne- TV 1 
time på kvelden. Skulle vi besøke noen så gikk 
vi bort og ringte på. På skolen fikk vi bøker og 
lekte i friminuttene og på fritiden lekte vi ute til 
vi ble sultne.

I dag går barne- TV døgnet rundt. Og jeg må ta 
av meg hatten til NRK Super. Der er jeg helt 
trygg på innholdet og det er alene verdt hver 
eneste lisens krone.

Men når så noen av dere på barne- tv på 
Nickelodion? Eller Boomerang? Selv har jeg 
ikke gjort det uten mine egne barn til stede, 
men det jeg ser gjør meg ikke stolt. Det er en 
måte å snakke til hverandre som ikke hadde 

vært godtatt på NRK eller hos de fleste av dere, 
og jeg gremmes.

Men dette er nok bare barnemat er jeg redd. Vet 
du hva de ser på Youtube? Hvis vi ser på skal 
vi danse eller 71 grader nord, eller 4 stjernes 
middag så dukker det opp folk vi aldri har hørt 
om, de er influenser eller bloggere om du vil. 
Dette bryr meg svimlende lite, da jeg uansett 
ikke lenger henger med. Men for mine barn er 
dette de nye superstjernene. Det sier jo ganske 
mye bare at det heter influenser, eller påvirker 
på godt norsk. Flere av disse tjener millioner på 
å påvirke spesielt unge mennesker. Det har 
vært mye storm rundt Sophie Elise og hennes 
påvirkning hvor alt er operert og det viktigste 
av alt er utseende.

Men her er det også heldigvis motvirkende 
krefter som gjør at vi får en debatt. Men der det 
toppet seg for meg var Mai 2018. På en scene i 
Bergen, hvor disse A -listemenneskene skal 
hedre hverandre. Gullruten heter det. Dette året 
er det spesielt en kategori, årets deltager som 
skal sjokkere

Denne blir vunnet av Melina Johnsen, fra Ex 
on the Beach. Noen av dere som har sett det? 
Denne snutten på rundt 10 sekunder som løfter 
henne opp i berømtheten er en skam. Hun sier 

Tanker om makt, klokskap og ansvar 
Det har blitt 2020 og som alle andre spør jeg meg hvor tiden blir av. Definisjonen 

på å bli eldre er vel når du innser at du ikke lenger henger med? Jeg anser meg selv 
fortsatt som relativt ung, men jeg henger fortsatt ikke med. Men er det farlig å ikke 

henge med? I utgangspunktet ikke, men allikevel er jeg bekymret.

Ved Ole Haga, losje Hedera
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Ideelt

følgende til en med deltager: Bitch, du er feit, 
du er stygg, du er teit, hvem tror du at du er? 
Hadde noen av mine ansatte sagt dette hadde 
de fått en skriftlig advarsel. Mine barn hadde 
blitt sendt til rektors kontor, og hadde du sagt 
det i en taxi kø hadde du fått en lusing. Men si 
det på TV og vinn gullruten. De har til og med 
laget en sang om det. Mye av det jeg har tenkt 
på tidligere begynner å danne et bilde. Hvorfor 
skal jeg mane om å snakke pent til hverandre, 
når dagens kjendiser blir rike av å snakke dritt.

Merlin sier i sin læresetning: har du makten, 
utøv den med klokskap, husk at den en dag kan 
opphøre.

Jeg er en enkel person fra Larvik, men jeg har 
stor makt. Ikke inn i Løvebakken, eller til 
Brussel, men hjemme. For mine barn er jeg den 
største makthaveren. Men hvordan kan vi 
utøve makt med klokskap? Hjelper det at jeg 
drar en mørk og myndig stemme og sier bruk 
refleks, bruk hjelm, bruk rednings vest. Nei, 

det hjelper ingen ting. For når du ikke gjør 
dette selv, hvorfor skal barna våre gjøre det? 
Skal vi ut å sykle så bruker jeg også hjelm, når 
vi går tur på vinteren så bruker jeg også refleks, 
og når vi er på vannet tar jeg på vest først av 
alle. Det vil da bli naturlig for mine barn å 
gjøre det samme.

Når vi spiser middag og snakker om andre så er 
jeg forsiktig med hva jeg sier. Når mine barn 
klager på andre, stiller jeg spørsmål de ikke har 
tenkt på selv. Når vi ser på TV passer jeg på å 
ikke kommentere nedlatende de som er på TV, 
hvilken rett har jeg til å rakke ned på noen for 
en frisyre, klær, eller hva de sier?

Vi må aldri glemme at det er vi som er forbil-
der, det er alltid øyne og ører på oss. I et sam-
funn hvor jeg ikke lenger henger med så har jeg 
bare et ønske, det er at mine barn skal bli flotte 
voksene når den tid kommer.

Og den jobben starter med meg!

«Vi minner om vår regionale OE-samling på Østlandet  
25.-26. april 2020 i Drammen. 

Det er plasser ledig og din påmelding imøteses.
Vi ønsker også temaer for diskusjoner/innlegg/samtaler.
Se tidligere Barden nr. 3/2019 og tidligere utsendt informasjon.

Med broderhilsen i EFS for arr.komiteen
SOE Ulf Erik Veidahl»
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Fra grunnlosjene

Tildeling av Senior veterantegn til OE Gunnar 
Kongsteien 18.9.2019 i losje Cetus i Sandefjord

Ved Bibl John Ivar Liverød

Følgende tale ble holdt for jubilanten under 
tildelingen på vegne alle brødrene:

Kjære Bror Gunnar,
For femti år siden fikk du for første gang lære om 
vår Ordens bærende grunnprinsipper: Renhet – 
Broderkjærlighet og Velgjørenhet. Slik jeg har 
lært deg å kjenne, var nok disse grunnleggende 
verdiene allerede godt forankret i dine gener 
lenge før du startet din losjevandring. Jeg har nok 
alle brødrene med meg når jeg sier dette.

Slik jeg opplever vårt broderskap bror Gunnar, er 
din varme tilstedeværelse det jeg setter mest pris 
på. Det var det første jeg merket meg da jeg selv 
startet min vandring her i Losjen. Når bror 
Gunnar samtaler med en bror, viser han alltid en 
ren og oppriktig tilstedeværelse til den han snak-
ker med, og han har alltid den fulle oppmerksom-
het i samtalen. Det er det jeg forbinder med selve 
grunnlaget for ekte broderkjærlighet.

Renhet er en viktig verdi for oss brødre. Men 
begrepet kan settes inn i mange sammen henger. 
For bror Gunnar virker renhet enkelt. Redelig og 
nøyaktig, og ikke minst det at bror Gunnar uten 

bebreidelse påpeker at ting må rettes på. En liten 
detalj, vi andre ofte overser, blir bemerket slik at 
ting kommer i orden. Dette gjør han så omtenk-
somt og fint at ingen settes i forlegenhet. Det er 
det jeg forbinder med renhet i væremåte, og noe 
jeg setter veldig stor pris på.

Velgjørenhet er viktig for oss. For meg henger det 
sammen med å si ja. Ja til å bidra. Si ja til å 
hjelpe, slik at andre får det bedre og har det godt. 
Men blant alle våre gjøremål sitter ofte et ja langt 
inne. Mange er veldig opptatt med sine ting, 
mens andre har tid til det meste. Sånn er det. Bror 
Gunnar er et ja-menneske – en velgjører. Han 
finner tid og sier ja, og legger som regel til ordet: 
gjerne. Slik er det i alle fall med losjegjerningen 
hans. Men jeg tror det gjelder privat også. 

I dette innlegget ville jeg formidle kunnskap av 
åndelig og etisk verdi: Selve grunnpilarene i vår 
Ordenens formål. 

Det å få æren av å hedre bror Gunnar, og samtidig 
formidle disse gode tankene, kunne ikke passet 
bedre – og ikke minst var det til stor hjelp i å få 
satt ordene riktig på plass. 

Fra venstre:  
EE Nils Håkon 
Fevang (Cetus), 
OE Gunnar 
Kongsteien, 
RSEE Geir Kåre 
Jordheim.
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Fra grunnlosjene

Forbrødringstur med Kielbåten  
12.-14. oktober

Med initiativ fra EE i Losje Elysium, Fredrik Sand, ble det nok en gang  
gjennomført en forbrødringstur med ledsagere på Kielbåten. Til sammen var det  
24 deltakere på turen fordelt på Losjene Elysium fra Lillehammer, Sølvstjernen  

fra Kongsberg, Avalon fra Drammen, Merlins-stjerne, Pythagoras fra  
Oslo og Fraternitas fra Sandefjord.

Ved Tommy Ringstad og Fredrik Sand

Losje Sølvstjernen stilte med hele 6 deltakere. 
Flere av deltakerne var med for første gang. 
Turen var organisert med tidlig ombordstigning 
med smørbrød servert i Observation Lounge 
øverst i båten med god utsikt. Deretter hadde vi 
reserverte plasser på Showet før selskapet litt 
senere inntok middag i Grand Buffèt. Søndag 
ble det samlet tur i nydelig vær til Løwenbrau 
for lunsj. Da følget var tilbake på båten ble det 
Champagne-treff i Observation Bar. Middag 

denne aften var 2 retters meny i Oceanic alà 
Carte. Turen hadde mange gode øyeblikk. Nye 
vennskap ble stiftet og opplevelser delt. Alle 
som har anledning oppfordres til å være med. 
Kort oppsummert kan man si at dette er en tur 
som inneholder forbrødring, vennskap, god 
mat og avslapping i hyggelige omgivelser. Vi 
gleder oss alle til neste tur 23.mai - denne 
avgang muligens sammen med danske og nord-
tyske brødre.

Deltakere fra 7 losjer blir enda bedre kjent på seilasen til Kiel 12.-14 oktober.
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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

www.averditakst.no
post@averditakst.no

55 27 90 00 - 906 21 401

Hvis dette er av interesse – meld deg på eller ta 
kontakt med Einar William Zakariassen på: 
einar@vinogmatglede.no eller på tlf. 91157318 

www.vinogmatglede.no 

                 Historisk rundtur i England 
            Stonehenge, Old Sarum, Oxford og Blenheim Palace 

21. - 24. august 2020 (4 hele dager) 

Bli med på en reise med opplevelser og flott historie til England. På denne turen skal vi følge en historisk reise i 
kelternes/druidenes fotspor. Vi skal blant annet på morgenvandring med guide rundt steinene i Stonehenge, guidet tur til 
Old Sarum, Avebury og Silbury Hill og omvisning på Salisbury Museum - alle stedene proppet med keltisk/druidisk historie. 
I tillegg besøker vi Blenheim Palace, der Winston Churchill er født. Det blir også bryggeribesøk på The Wadworth Bryggeri 
med ølsmaking, byrundtur og sightseeing med guide på Oxford University. Vi avslutter reisen i London siste natten. 

 Program sendes ved påmelding/på forespørsel.  

I dobbeltrom:  Kr 10.575,- uten fly // Kr 12.300,- med fly. 
Tillegg for enkeltrom: Kr 1950,- 

Prisen er beregnet på 20 deltakere. Begrenset med plasser! Påmeldingsfrist senest 1. april 2020. 
I prisen inngår: direkte fly t/r London, 2 netter med frokost på 3* Salisbury Hotel, 1 natt på 4 * Strand Palace Hotel i London, all transport med 
buss i England, museums besøk og flere guidede turer, bryggeribesøk med ølsmaking, pub-lunsj og flere måltider. Reiseleder med fra Norge. 
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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 aldriKjøp aldri
snøfresersnøfreser
før du harfør du har
vurdertvurdert
HondaHonda
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 aldriKjøp aldri
snøfresersnøfreser
før du harfør du har
vurdertvurdert
HondaHonda
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

Den norske Druidorden
Kjøpes av din Skattmester
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Nyopptatte brødre
Losje Navn Født Opptatt Storlosje 

Allbota	 Per	Anders	Lund	 29.03.1970	 04.12.2019	 Storlosjen	Haugar
Allbota	 Paal	Henrik	Teppan	Huseby	 08.12.1971	 04.12.2019	 Storlosjen	Haugar
Allbota	 Axel	Kjæraas	 02.01.1956	 04.12.2019	 Storlosjen	Haugar
Idris	 Ole	Martin	Jacobsen	 22.02.1994	 02.01.2020	 Storlosjen	Ra
Idris	 Anders	Kristoffer	Dalby	 01.10.1965	 02.01.2020	 Storlosjen	Ra
Skjalgsson	 Aart-Dirk	van	Zanten	Magnussen	 09.09.1974	 02.01.2020	 Storlosjen	Rygir
Orion	 Eric	Nedrejord	Henrichsen	 02.04.1981	 07.01.2020	 Storlosjen	Skiringssal
Uxello	 Thomas	Aksmo	 27.09.1971	 07.01.2020	 Storlosjen	Borgar
Cromlech	 Frederick	Stensbye	 16.10.1972	 13.01.2020	 Storlosjen	Agder
Cromlech	 Halvdan	Sigfred	Jentoft	 	 13.01.2020	 Storlosjen	Agder
Taiga	 Trond	Asle	Daltveit	 22.03.1969	 14.01.2020	 Storlosjen	Eidsiva
Taiga	 Bjørn	Holten	Korsmo	 22.02.1964	 14.01.2020	 Storlosjen	Eidsiva
Taiga	 Marius	Enger	 16.07.1989	 14.01.2020	 Storlosjen	Eidsiva
Eken	 Roger	Tidemann	 23.11.1965	 16.01.2020	 Storlosjen	Skiringssal
Malva	 Håvard	Hagen	 03.03.1969	 20.01.2020	 Storlosjen	Ra
Malva	 Tor	Runar	Hofstein	 01.09.1964	 20.01.2020	 Storlosjen	Ra
Malva	 Kåre	Wold	Jacobsen	 14.09.1952	 20.01.2020	 Storlosjen	Ra
Malva	 Morten	Westergren	 21.04.1967	 20.01.2020	 Storlosjen	Ra
Malva	 Kjetil	Ditlefsen	 19.08.1967	 20.01.2020	 Storlosjen	Ra
Sagalund	 Svein	Granøe	 01.11.1953	 21.01.2020	 Storlosjen	Haugar
Cetus	 Erik	Tidemann	Jørgensen	 03.08.1951	 22.01.2020	 Storlosjen	Skiringssal
Malus	 Morten	Ullensvang	 21.02.1982	 28.01.2020	 Storlosjen	Bjørgvin
Malus	 Arne	Johnny	Steine	 24.11.1977	 28.01.2020	 Storlosjen	Bjørgvin
Druidborgen	 Kjell	Ivar	Iversen	 23.08.1952	 30.01.2020	 Storlosjen	Borgar
Druidborgen	 Jan	Helge	Gulliksen	Skaug	 11.05.1973	 30.01.2020	 Storlosjen	Borgar

Vi gratulerer
50 år
Kriton	 Rino	Øystein	Børresen	 19.03.1970
Terrapax	 Jan	Ivar	Trapnes	 22.03.1970
Allbota	 Per	Anders	Lund	 29.03.1970
Nordstjernen	 Thomas	Eljarbø	 29.03.1970
Gaia	 Tommi	Laukka	 30.03.1970
Eken	 Rune	Brede	Karlsen	 30.03.1970
Orion	 Steinar	Krohn	 04.04.1970
Idris	 Pål	Teien	 15.04.1970
Malva	 Lasse	Johansen	 01.05.1970
Tryggvason	 Snorre	Aske	 04.05.1970
Nordstjernen	 Tor	Gunnar	Kvande	Pettersen	 11.05.1970
Avalon	 Runar	Andre	Kvam	 22.05.1970
Skjalgsson	 Bård	Egil	Erga	 26.05.1970
Fraternitas	 Tor	Egil	Christiansen	 29.05.1970

60 år
Druidstjernen	 John	Egil	Merkesvik	 06.03.1960
Abaris	 Kai	Espen	Wroldsen	 07.03.1960
Kriton	 Terje	Jensen	 08.03.1960
Orion	 Per	Harder	Reine	 16.03.1960
Plenydd	 Erling	Kopperdal	 20.03.1960
Abaris	 Frank	Johannessen	 22.03.1960
Skjalgsson	 Njål	Jåtten	 26.03.1960
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Ideelt Vi gratulerer
Druidborgen	 Ulf	Arne	Haugen	 30.03.1960
Fjölnir	 Gudjón	Magni	Jónsson	 05.04.1960
Idris	 Åge	Hartvig	Gulbrandsen	 12.04.1960
Hringar	 Kai	Bjørnar	Hoddevik	 15.04.1960
Misteltein	 Rolf	Oscar	Anundsen	 20.04.1960
Druidborgen	 Finn	Dahl	 24.04.1960
Ovatstjernen	 John	Erling	Bredesen	 28.04.1960
Janus	 Sigurður	Karvel	Sigurdsson	 07.05.1960
Geysir	 Magnús	Ingimundarsson	 13.05.1960

70 år
Fraternitas	 Bjarne	Henry	Sandnes	 05.03.1950
Idris	 Jan	Troye	Nordkvelle	 07.03.1950
Taiga	 Steinar	Hansen	 11.03.1950
Sølvstjernen	 Vidar	Berg	 12.03.1950
Fjölnir	 Magnús	Thórisson	 16.03.1950
Allbota	 Oddvar	Mauland	 20.03.1950
Orion	 Jan	Rindahl	Olsen	 24.03.1950
Belenus	 Per	Olav	Børstad	 30.03.1950
Plenydd	 Thor	Middelthon	 08.04.1950
Pythagoras	 Christian	Halse	Staubo	 10.04.1950
Mithras	 Eilert	Herland	 20.04.1950
Avalon	 Magne	Olav	Strømnes	 23.04.1950
Druidborgen	 Kjell	Reidar	Hjorth	 30.04.1950
Fjölnir	 Marteinn	Jakobsson	 30.04.1950
Balder	 Atle	Nedrelo	 02.05.1950
Abaris	 Dagfinn	Berg	 09.05.1950
Balder	 Olav	Eitungjerde	 20.05.1950
Cromlech	 Svein	Harald	Stormo	 23.05.1950
Mizar	 Nils	Ove	Ribesen	 25.05.1950
Druidborgen	 Ola	Kristian	Svendsen	 26.05.1950
Mithras	 Jan	Herman	Johannessen	 26.05.1950
Cetus	 Per	Nilsen	 31.05.1950

75 år
Eken	 Svein	Erik	Klemmetsby	 04.03.1945
Bardstjernen	 Hans	Kristian	Ebbestad	 06.03.1945
Elysium	 Helge	Bøe	 07.03.1945
Avalon	 Ole	Ulrik	Hoff	 17.03.1945
Nidaros	 Gudbrand	Molden	 17.03.1945
Avalon	 Bjørn	Nilsen	 23.03.1945
Abaris	 Arne	Haugen	 24.03.1945
Allbota	 Ludvik	P.	Joelsson	 01.04.1945
Corona	 Helgi	Laxdal	 01.04.1945
Balder	 Ivar	L.	Reed	Nakken	 08.04.1945
Hringar	 Jan	Erik	Prøitz	 11.04.1945
Selago	 Arnt	Mangor	Risvand	 13.04.1945
Cygnus	 Håvard	Kilde	 15.04.1945
Phoenix	 Ola	Krageberg	 17.04.1945
Elysium	 Kjell	Arne	Schjørn	 18.04.1945
Druidstjernen	 Bjørn	Axelsson	 23.04.1945
Syvstjernen	 Jørn	Jorde	 24.04.1945
Idris	 Finn	Walther	Fjellanger	 27.04.1945
Ram	 Steinar	Minge	 04.05.1945
Ram	 Ivar	Albert	Nordström	 04.05.1945
Avalon	 Haakon	Frodesen	 10.05.1945
Rasalas	 Arne	Ytterbøe	 10.05.1945
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Vi gratulerer

Dødsfall
Losje Nordstjernen
VI grads bror Ragnar Amundsen
Født 19.03.1926
Opptatt i Druidordenen 05.11.1986
Død 21.11.2019

Losje Skjalgsson
V grads bror Axel Clausen
Født 09.01.1964
Opptatt i Druidordenen 28.10.2010
Død 05.12.2019

Losje Malus
VII grads bror Erling N. Sandven
Født 13.06.31
Opptatt i Druidordenen 01.12.1966
Død 05.12.2019

Losje Celus
VI grads bror Hans Kristian Eriksen
Født 20.03.1938
Opptatt i Druidordenen 07.10.1982
Død 13.12.2019

Losje Celyn
VI grads bror Bjørn Martin Rasmussen
Født 25.05.1936
Opptatt i Druidordenen 26.10.1978
Død 23.01.2020

Losje Plenyd
VI grads bror Jakob Grude
Født 21.06.1944
Opptatt i Druideordenen 26.10.2006
Død 01.02.2020

Vi lyser fred over våre brødres minne.

Sølvstjernen	 Øyvind	Martinsen	 13.05.1945
Malva	 Hans	Torleif	Aasland	 17.05.1945
Bardstjernen	 Dag	Hoan	 22.05.1945
Celyn	 Odd	Nygaard	 24.05.1945
Nordstjernen	 Einar	Arnulf	Evar	 24.05.1945
Merlins-Stjerne	 Per	Brekke	 28.05.1945
Pythagoras	 Svein	Erik	Røed	 29.05.1945

80 år
Nemeton	 Aage	Smeby	 16.03.1940
Idris	 Sverre	Hvarnes	 04.04.1940
Fraternitas	 Per	Pedersen	 06.04.1940
Cygnus	 Egil	Normann	Roland	 17.04.1940
Abaris	 Arne	T.	Brynhildsen	 28.04.1940
Orion	 Tor	Fosseng	 29.04.1940
Myrica	 Kjell	Roar	Rogn	 09.05.1940
Pythagoras	 Jan	Erik	Pettersen	 11.05.1940
Avalon	 Roar	Conrad	Warloff	 17.05.1940
Druidstjernen	 Jan	Edvard	Ekenes	 19.05.1940
Eken	 Thomas	Huste	 27.05.1940
Pythagoras	 Tor	Aune	 29.05.1940
Idris	 Svein	Ragnar	Lie	 30.05.1940

85 år
Fraternitas	 Hans	Enge	 18.03.1935
Abaris	 Sverre	Simonsen	 31.03.1935
Myrica	 Oddvar	Rønning	 10.04.1935
Avalon	 Thomas	Bang	 22.05.1935

90 år
Mithras	 Øystein	N.	Tveisme	 22.05.1930



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 


