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Fra redaktørens skrivebord

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

INNHOLD

Jeg har ved en tidligere anledning i «redaktørens 
hjørne» fortalt litt om den gang jeg var patruljer
ende politimann. Når det nærmer seg jul hender 
det at jeg blir litt mollstemt. Jeg klarer aldri å 
slutte å tenke på hva vi konstabler så bak fasadene 
– spesielt i høytidene hvor alle skulle ha det så 
bra. Det var slett ikke uvanlig å måtte ta hånd om 
en beruset far som lagde «kvalm» i huset, sam
tidig som man klappet en guttunge på hodet og ba 
han ta vare på mor resten av kvelden. Eller enda 
verre når en enslig mor – også beruset – sovnet før 
pakkene skulle åpnes og maten spises mens 
minste mann fikk skiftet en altfor tung bleie av 
store, litt klønete, politihender. Kanskje husker jeg 
også de enslige vi aldri hadde problemer med, 
men som ofte valgte å avslutte livet nettopp i jula 
– eller den narkomane som truet sine foreldre på 
livet. Også bak de fineste fasadene klarte folk å 
gjøre høytidene til et helvete for seg og sine.

Spesielt jula skal jo egentlig være bare glede. 
Gledens høytid. Menneske fryd deg! Lyder bud
skapet. Den gang og i dag. Man kan fristes til å tro 
at det er umulig for et menneske å glede seg til jul 
dersom man har hatt gjentatte negative opplevel
ser i jula. Jeg har snakket med en del mennesker 
som har såre minner, men som senere har opplevd 
fine julefeiringer og som nå gleder seg til jul. Jeg 

minnes et utsagn fra en tidligere narkoman: «Gled 
deg over dem du har, og det du har – glem all 
dritte n og gled deg til jul – det er ikke jula som har 
skylden for at folk er slemme mot hverandre. Var 
folk hyggelig mot meg – og så meg i hverdagen så 
var det bursdag og julaften på samme dag».

Barn flest kan kunsten. Uten forbehold lar de 
glede n, forventningene og spenningen overskygge 
alt annet i disse juledagene. De sitrer av spenning 
og glede over å være sammen med andre i jula – 
ikke bare på grunn av pakkene. For dem er det helt 
naturlig å etterleve Estem aqui!(lev i nuet). Barns 
glede smitter. De som har denne barnslige evnen 
både til å glede seg over livet i sin alminnelighet 
– og samtidig ser sine medmenneskers behov – de 
er de egentlige julenissene.

Jeg ønsker dere alle en riktig god jul!
Ps! Gå ikke forbi julegryta til frelsesarmeen

Deiligst av alle gleder
er gleden for slett ingenting,
ikke for noe du kan eller vil,

gleden for intet og gleden for alt,
gleden fordi du er til.

Axel Juel

Forside Jul på fjellet. Foto: Mette Upsaker
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Gleder du deg til jul?
I dette nummeret av Barden kan du lese om Bror Hans Tofterå´s 
første møte med sine venner fra Catalonia i Spania og uttrykket 
Estem aqui (lev i nuet). Dette fikk meg til å reflektere over min 
og andres evne til å glede seg til jul.
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Storlosje Bjørgvin har feiret sitt 25 års jubileum i 
Leikanger, Losje Sagalund i Tønsberg med 50 år 
og Losje Merlinsstjerne i Oslo med 75 år. 6 flotte 
brødre har mottatt sitt Seniorveterantegn for 50 
års medlemskap. Dette vitner om trofaste brødre, 
og at ordenen vår har verdier som fortsatt gjelder.
Nylig hadde ordensledelsen arbeidshelg med 
mange temaer. Hovedvekten av diskusjonene var 
hvordan vi på en god måte kan løser de oppgaver 
som ligger foran oss. Hvordan kan vi best tilpasse 
vår Orden for fremtiden, og hvordan kan vi til
rettelegge vår Ordenen for at det blir en god 
møteplass for brødrene. Vi har mottatt mange 
gode innspill fra utvalg, Storlosjer og Grunnlosjer. 
Det er både en spennende og krevende oppgave, 
som jeg håper embetsmenn og brødre sammen 
kan være med å løse på en god måte

Det nærmer seg juletid. Dagene er mørke og 
kalde, men forventing av det som ligger foran 
gjør oss varme og fulle av forventinger. Det er tid 
for familie, venner og omsorg. Juletreet dekoreres 
med lys og pynt. Treet i stuen med sine grønne 
greiner er et symbol på liv og vekst. Selv om det 
er en gammel tradisjon, verdsetter vi den fortsatt. 

De gamle Druidene brukte ofte historier og for
tellinger for å formidle livsvisdom og kunnskap. 
Det samme gjorde Indianerne, En av fortellingene 
er kort, enkel, men sier allikevel mye.

En Indianerhøvdingen samlet de unge rundt seg. 
Han fortalte at: «I alle mennesker bor det to ulver 

som slåss. Den ene bærer det onde. Bitterhet, 
selvmedlidenhet, misunnelse, sjalusi, grådighet, 
arroganse, skrekk, løgn og egoisme. Den andre 
har det gode i seg. Der er det glede, kjærlighet, 
fred, håp, velvilje, ydmykhet, empati, sannhet og 
tillit.» De unge tilhørerne lytter i spenning og 
forventing. De ser kampen mellom dem, og er 
usikker på hvem som får overtaket. De vil vite; 
hvem av ulvene vinner? Høvdingen svarer: Den 
du mater.

Våre ritualer lærer oss å mate den gode ulven. 
Kan vi ta det med oss når feirer høytid? For 
mange er høytiden spesielt mørk, og en tid hvor 
savnet kjennes tungt. Kan jeg som bror og med
menneske gi litt ekstra med litt lys og varme. Hva 
vil min innsats bety? 

Ingen kan bry seg om alle, men alle kan bry seg 
om noen. 

Mine embedsmenn og jeg ønsker dere alle med 
familie en riktig god , fredfull og harmonisk jule
høytid. Vårt ønske for det nye året er et godt år for 
våre brødre og vårt druidiske arbeid».

Embættismenn minir og ég óska öllum bræðrum 
og fjölskyldum þeirra glðilegra og friðsælla
Jóla. Vid vonum að komandi ár verði einnig gott 
ár fyrir bræðurna og okkar druidiska starf.

Kjære brødre
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RSEE Geir-Kåre Jordheim.

Denne høsten har vært en travel periode 
med mye aktivitet for Ordensledelsen. 
Gode opplevelser for alle Riks 
Storembetsmenn. Det har gitt oss det 
privilegium å møte mange nye brødre, 
samtidig som vi har blitt bedre kjent 
med våre losjer rundt om i landet. 
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Fra grunnlosjene

52 brødre fra egen losje samt 28 gjestende 
brødr e fra 5 forskjellige grunnlosjer kastet 
glans over høytidsmøtet. Talerne var mange og 
gode. Bror Petter ble berømmet for sin iver og 
arbeidsinnsats i så vel egen losje – losje 
Fraternitas som han var med på å stifte i 1990 
og som RSSKM i to perioder i vår Ordensledelse 
fra 20112019.

Losje Fraternitas har i dag 90 medlemmer – og 
bror Petter ble rost for hans engasjement noe 

som i stor grad har medvirket til losjens vekst 
og utvikling.

Bror Petter fikk tildelt Den Norske Druidordens 
Fortjenestetgn i gull i 2018 som et synlig bevis 
for sin fremragende druidiske innsats.

Losjekvelden ble avsluttet med en meget 
hyggel ig etterlosje.

Petter Solberg, Ridderen av Tausheten,  
losje Fraternitas i Sandefjord,  

tildelt 40 års tegnet 7. november 2019
Ved Tormod Løvbugten losje Fraternitas

I en fullsatt lund med 80 druider tilstede ble Petter Solberg tildelt 40 års  
tegnet for lang og tro tjeneste av embedsmenn fra Storlosjen Skiringssal.

Petter Solberg (den som smiler bredest foran) omkranset av EE Harald Olsen (helt bakers fra venstre) 
og ordensledelsen i Storlosje Skiringssal.
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– Geir, du har nå bekledd embeder sammen
hengende fra 1991 til dags dato – til sammen 
28 år. Nå har du tatt fatt på din 10. embeds
periode  som RSOE i Riksstor losjen. Hva er 
det som motiverer deg?

– Helt siden jeg begynte min druidiske vandring 
i losje Cygnus på Gjøvik i 1988 har jeg følt meg 
velkommen – og blant venner – uansett hvilken 
losje jeg besøkte i Norge eller utlandet. Denne 
helt spesielle følelsen av vennskap og kamerat-
skap sammenholdt med de druidiske ritualer 
har gitt meg så gode opplevelser at jeg bestan-
dig har takket ja når jeg er blitt forespurt om å 
påta meg verv innen ordenen. Det druidiske 
arbeidet har kort sagt gitt meg så mye at jeg 

føler meg priviligert som kan ta del i et slikt 
fellesskap. Det å treffe nye personer motiverer 
meg bestandig og pirrer min nysgjerrighet.

– Hvordan kombinerer du et slikt aktivt 
losjeliv med å jobbe heltid i forsikringssel
skapet Eika i Hamar?

– Riktig nok bruker jeg mye tid i forbindelse 
med alle mine losjeaktiviteter, men jeg ser ikke 
på dette som jobb –tvert imot. Dette er blitt en 
livsstil for meg og en hobby. Det er slett ikke 
uvanlig at man bruker svært mye tid på det man 
interesserer seg for. Er man så heldig å bli bedt 
om å ta imot et tillitsverv eller bekle et embede 
i losjesammenheng bør man tenke seg nøye om 

Småprat med vår nye  
RSOE Geir E. Tofsrud

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 vår RSOE Geir E. Tofsrud.
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Vår nye RSOE Geir 
E. Tofsrud, bestandig 
smilende og i godt 
humør.
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før man vegrer seg. Mange tror kanskje at embedsmennene i 
vår Ordensledelse er litt spesielle og høytidelige. Jeg kan for-
sikre at alle Riks Stor Embedsmenn jeg har hatt med å gjøre 
har vært vanlige skikkelige folk uten nykker. De fleste har nok 
vært litt over snittet interessert i alt som har med druidisk 
arbeide å gjøre. Det som er litt spesielt er hvor flinke folk kan 
bli når de i losjesammenheng blir møtt med velvilje –og ellers 
hele tiden får høre at de gjør en god jobb. Folk liker å bli satt 
pris på.

– Har du interesser og hobbyer foruten losjeaktivitetene?

– Inntil for noen få år siden var jeg en ivrig syklist. Sammen 
med en kameratgjeng syklet vi mange turløp i Norge og 
Sverige. Turløpet Trondheim – Oslo var en klassiker. Likeledes 
Vätternrunden som «bare» var halvparten så lang – ca 30 mil. 
I dag foretrekker jeg å bruke El-sykkelen min. Den har jeg for 
øvrig laget selv. En gammel sykkel bygget jeg om til El-sykkel 
med krankmotor. Det var en liten utfordring ettersom motoren 
var innkjøpt fra Kina – uten bruksanvisning. På nettet finner 
man det meste – og nå fungerer alt perfekt. Ellers er jeg over 
snittet interessert i slektsgransking og vil nok bruke mye tid på 
dette i framtiden.

– Kan du dele noen tanker om framtiden for Den norske 
Druidorden?

– Jeg tenker hele tiden på ordenens framtid. Hele Ordensledelsen 
er enig om at vi må gjøre en del endringer slik at vi kan tilpasse 
oss bedre det samfunnet vi skal forholde oss til. Vi er også 
bevisst at disse endringene må skje i rett tid og i rett hastighet. 
Noen mener at vi ikke har forandret oss på svært lang tid, men 
den som har kunnskaper om Ordenens tilblivelse og utvikling 
vil kunne vise til at den hele tiden har vært under utvikling og 
forandring. I dag hvor aktivitetstilbudene er så mange må vi 
nok fornye oss og gjøre oss generelt mer synlige. Ellers er vi 
ganske flinke til «få folk inn døra», men vi må bli enda flinkere 
til å få dem til å bli. Frafallet er for stort. En av nøklene er 
opplæring i symboler og teksting, men viktigst er kanskje å 
prate med nye brødre. Gjennom god sosialisering vil de nye 
føle tilhørighet. Kanskje bør man ikke overlate for mye til fad-
derne. I de fleste losjer er det mange «godt voksne» brødre som 
har den helt spesielle evnen til å kunne kommunisere med alle. 
Disse er som regel nysgjerrige av natur. Det er bestandig hyg-
gelig å bli tilsnakket av en bror som lurer på hvem du er, hva 
du jobber med etc. Vi må etterstrebe å danne felles relasjoner.

Geir E. er født i Lillehammer  
i 1952. Han er gift med 
Ragnhild. De har to voksne 
sønner og ett barnebarn. 

Geir jobber fortsatt 100% i 
Eika forsikring på Hamar.  
Geir begynte sin druidiske 
vandring i losje Cygnus på 
Gjøvik i 1988. Her bekledde 
han 2 embeder, Skr (91-93) 
og EE (93-97)(to perioder).  
I Storlosjen Eidsiva var han 
SSkr (98-01), SEE (01-04) og 
SOE (04-07). 

Deretter har han bekledd 
følgen de embeder i 
Ordensledelsen/
Riksstorlosjen: RSBibl 2007-
2011), RSME (2011-2015), 
RSEE( 2015-2019) og RSOE 
(2019-2023). Han fikk losjens 
Erkjentlighetstegn i 2001 og 
Ordenens Fortjenestetegn i 
gull i 2015. Han ble tatt opp i 
IGLD graden allerede i 1994 
og ble hedret med Riks Old 
Erk graden i 2005 og fikk 
Ridder- navnet «Ridderen  
av Tryggheten».

Sikre kilder som står vår RSOE 
nær opplyser at bror Geir er 
en god organisator og leder-
type. Han er sindig, rolig og 
opplysende. En man kan stole 
på i alle sammenhenger. 

Barden ønsker bror Geir  
lykke til med utøvelsen av  
sitt embede som RSOE i  
inne værende 4 års periode.

KORT FORTALT



Barden nr. 5 – 2019 7

Ideelt

Jeg vil fortsette litt etter åpningsordene i natt: Jeg 
har blitt mer og mer opptatt av livet slik det 
fakti sk er, ikke slik det skulle ha vært!

For mange år siden jobbet jeg i Taiwan, for et 
firma som hadde ansatte fra over 40 forskjellige 
nasjoner. På grunn av min funksjon der, ble jeg 
kjent med ganske mange og godt kjent med noen, 
blant andre en fra en liten by i Katalonia, en by 
som heter Vic. Vi var på fest sammen da en av 
dem reiste seg og holdt en tale som han avsluttet 
med et utsagn som direkte oversatt betyr: HER 
ER VI! Han gjentok det en gang til, gledes
strålende: Her er vi! Deretter brøt jubelen løs, alle 
skålte og taleren satte seg.

Jeg skjønte ingenting. Hva i all verden mente 
taleren med å si noe så selvfølgelig? Og hvorfor 
smilte alle og løftet glassene? Alle måtte jo være 
klar over at vi satt her i et hjem i en liten Spansk 
by og ikke gikk omkring i New York eller Paris? 
Senere fikk jeg forklaringen. Utsagnet «Estem 
aqui» rommer en magisk appell. Det betyr at nå er 
vi her og ingen andre steder.

Grip timen som er her, få tiden til å stoppe opp, 
lev så huden prikker, merk blodet som strømmer 
gjennom årene, vit at du er blant venner og kjenn 
at du opplever et gyllent øyeblikk. For NUET er 
kommet i press mellom minnet om fortiden, som 
består av det vi savner, og forventningene om 
fremtiden, som de fleste av oss lever i. Nuet er i 
ferd med å bli spist opp. Og vi må ikke la det skje! 
Her er vi! Og Katalanerne slår det fast igjen.

Jeg tenker ofte på ordene fra den gang, særlig nå 
som jeg merker at det blir mindre sand igjen i 
timeglasset. Og en får mye igjen for å følge 
appelle n.

Piet Hein var inne på akkurat det samme i diktet

OM AT LEVE I NUET

At leve i nuet er livets teknik
og alle folk gjør deres beste
men halvdelen velger det nu, som gikk
og halvdelen velger det neste.

Men det forrige nu og det kommende nu
blir aldri i livet presente
og alle folks levetid går sågu
med til bare at minnes og vente.

For det nu som er gået, er for altid forbi
og det neste blir aldri det rette
Næ, sørg for at nuet du lever i
éngang for altid er dette.

La oss løfte våre glass og skåle for dette nuet!

Estem aqui
Om å leve i nuet, ord ved bordet

Ved EE. Hans Tofterå losje Kriton

EE. Hans Tofterå losje Kriton.
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Fra grunnlosjene

Brødrene Bjørn og Rolf Otto Strøm var som 
barn med sin far Otto Strøm på en samling for 
losjebrødre m/familie. Der var også brødrene 
Thorleif Kåre og Jan Erik Mortensen sammen 
med sin far Erik Johan Mortensen. Begge 
fedrene har vært markante ledere i Den norske 
Druidorden. Otto Strøms engasjement var stort 
både internasjonalt og her til lands. Han ruvet i 
landskapet og var verdenspresident i IGLD og 
RSEE i sin tid. Erik Johan hadde også en lang 

fartstid i losje Syvstjernen og var høyt respek
tert. Han ble i sin tid rekruttert av sin kjødelige 
bror, Einar Olsen, losje Syvstjernen som var 
leder og OverStor Druid – i Den norske 
Landstorlosje i 19471949. 

Guttene trodde nok ikke den gang at de skulle 
stå sammen som ROE og riddere en gang i 
framtiden – og som etterfølgere av sine fedres 
rike og lange tid som gode ordensbrødre. 

Fra v: Thorleif Kåre Mortensen (Ridderen av Druidenes budskap), Jan Erik Mortensen 
(Ridderen av Hammer og Saks), Rolf Otto Strøm (Ridderen av Den Oppriktige Tale), Bjørn 
Otto Strøm (Ridderen av Utvikling). Alle har god grunn til å være stolte både over fedrene og 
sin egen innsats for Ordenen.

Lekekamerater som barn,  
Riddere som voksne. Fire ROE med lang 

fartstid og rekrutteringsbakgrunn
Under Ridderrådet i Sandefjord 13. september 2019 ble Bjørn Otto Strøm hedret med  

Riks Old Erk graden og fikk Riddernavnet Ridderen av Utvikling. Dermed kunne fire leke
kamerater fra barndommen på nytt avbildes sammen – alle som Riddere. Lekekameratene 

har til sammen 199 års fartstid i sine losjer og innehatt embeder i til sammen 77 år. 
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Ideelt

For 3 uker siden satt jeg på et hotellrom i 
London. Jeg var på jobbreise og min reise var 
nok litt anderledes enn de fleste andres. På en 
uke hadde jeg besøkt fler ølbryggerier enn de 
hva de fleste andre besøker i løpet av hele sitt 
liv. Men der jeg de andre dagene hadde tenkt 
gjennom besøkene jeg hadde vært på. De 
mange forskjellige ølene jeg hadde smakt og 
alle inntrykkene, så var mine tanker et annet 
sted denne kvelden. Datoen var den 26. 
September. Det var på dagen et år siden jeg satt 
på et lite mørk rom i smoking og småsvettet. 
Jeg satt ikke alene der, Bror Andreas satt også 
der og småsvettet med litt høy puls. Vi lurte 
begge på hva er det vi har gjort? Hva er det vi 
har begitt oss ut på? Det ble definitivt en kveld 
med mange inntrykk. Det var dette mine tanker 
gikk til på hotellrommet. For hva hadde jeg 
ikke opplevd på et år siden den kvelden. Jeg 
har møtt mange imøtekommende og hyggelige 
brødre, som jeg har delt mange fine stunder 
med her i vår losje. 

Jeg har vært på besøk hos andre losjer der jeg 
også har vært tatt godt i mot og hatt mange fine 
opplevelser. Jeg har blitt kjent med folk som 
kanskje normalt ikke ville vært i min omgangs
krets, og jeg kan ærlig si at jeg er glad for å ha 
blitt kjent med de. Der jeg lå på hotellsengen 
og stirret i taket tenkte jeg, dette er jo alt sosiale 
ting. Er dette det eneste jeg har igjen etter mitt 
første år som en druidebror? For som det står i 
heftet informasjon for Ovatgraden, vår ideelle 
målsetting er å virke for menneskenes ideelle 
utvikling. Og under et rituelt møte skal det 
komme fram tanker som skal være til hjelp for 
utviklingen av hver enkelt. Jeg må da ha lært 
noe dette første året, som har vært med på å 

utvikle meg som menneske. Men hva? Dette 
spørsmålet har jeg tenkt en del på siden kvel
den på hotellrommet i London. Jeg må da ha 
utviklet meg som menneske på dette året. 
Problemet er at jeg ser meg hver dag så jeg leg
ger kanskje ikke merke til det på samme måte 
som en som hadde møtt meg for et år siden og 
igjen i dag. Etter å ha tenkt igjennom det så har 
jeg kommet fram til at jeg har faktisk blitt tryg
gere på meg selv. Jeg har blitt mer åpen for å 
snakke i sosiale lag, der jeg før kanskje bare 
likte å snakke på samme måte med folk jeg 
kjente godt. Et tydelig tegn på dette er at jeg 
står her og snakker nå. Jeg har ingen problem 
med å holde foredrag om vin, øl eller brennevin 
for mange folk for det er jobb og jeg kan job
ben min. Men dette er noe helt annet og person
lig, og ikke noe jeg ville ønsket å gjøre før min 
tid i losjen. Min druidiske vandring har startet 
med trygghet på meg selv, som har gitt meg 
mulighet til å møte andre med et litt mer åpent 
sinn. Dette er en god start. 

Den første bakken 
Ved Fredrik Toftegård losje Syvstjernen i Horten

Fredrik Toftegård, losje Syvstjernen.
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Ideelt

En trenger ikke tenke selv når andre gjør 
det for en, som Phil. Bosmans:

Jeg har en uendelig medfølelse 
med mennesket
Det lille, vidunderlige vesen,
Som lever og dør
Mellom sten og betong,
Alltid med hastverk
Som på en motorvei
Som har problemer med blodtrykket
og plages av
lever- og hjertelidelser, 
som sitter fast i problemer
for meget, for lite, for høyt, for lavt
alltid på leting etter lykken
men som oftest død
før det har funnet den.

Syvende far i huset

Kjære brødre.  
Kan julen med dens ro,  
brukes som motvekt.

Riks Old Erk og  
Hedersdruid Reidar Syversen

Når man snakker om den druidiske vandringen 
må jeg innrømme et dette er en litt abstrakt 
vandring for meg. Den er litt vanskelig å defi
nere på en måte. Jeg bruker ofte knagger til å 
beskrive ting i min jobb. Dette kan går på, hva 
kan jeg bruke for å beskrive en vin til en person 
som aldri har smakt vin før. Det kan være å 
bruke ord som folk har et forhold til, slik som 
jordbær, bringebær, moreller eller sitron. Kan 
jeg bruke samme metode for min druidiske 
vandring også? For mange år siden gikk jeg 
rundt Jotunheimen. Turen startet fra Gjendes
heim til Glitterheim og videre til Spiterstulen. 
Derifra var det til Leirvassbu, så til Gjendebu 
og Memurubu. Før jeg avsluttet over Besseggen 
og var tilbake til Gjendesheim. Denne flotte 

vandringen i praktfull norsk natur ser jeg som 
et godt bilde på min druidiske vandring. Turen 
krevde noe av meg hele tiden. Det var motbak
ker, noen enkle flate partier og nedoverbakker 
som var fine, men som fortsatt skulle vandres. 
Etter nesten en uke i fjellet var jeg tilbake der 
jeg hadde startet. Vandringen var over for 
denne gang, men nye turer ventet. Å tro at jeg 
nå har tilbakelagt første etappe av turen, fra 
Gjendesheim til Glitterheim på mitt første år er 
litt optimistisk. Men fra Gjendesheim så begyn
ner man med å gå opp en solid bakke. Og det 
er her jeg er nå på min druidiske vandring, jeg 
har gått opp den første bakken. 

Takk.
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HMS
Ordensledelsen ser HMS oppgaven som 
meget viktig for å ivareta våre brødres 
sikkerhet hvis det skulle oppstå situasjo-
ner når vi er samlet. Via Stor Vakt er det 
sendt viktig informasjon til Grunnlosjen/
Indre Vakt. Det er også innhentet tilbud 
for innkjøp av Hjertestarter, som er 
videre sendt alle Grunnlosjer gjennom 
samme kanal (SV/IV).

Ny Matrikkel og nye  
IT systemer
Ordensledelsen sammen med IT 
utvalge t arbeider for tiden med nytt 
matrikkel system. Dette er en krevende 
jobb som tar både mye tid og ressurser. 
Dette systemet må tilpasses vårt behov 
og best kunne brukes for fremtiden med 
kravene som stilles. 
IT utvalget har behov for mer hjelp.  
Har du kunnskap om WEB design og 
Wordpress og ønsker å bidra, så ta 
konta kt med kanselliet@fgdo.no

Ny slipskjeder  
på lager
Kanselliet har igjen fått 
inn slipskjeder på lager, 
ta kontakt med skatt-
mester i din grunnlosje 
for bestilling.

Ny Ordenslov –  
hvor finner man info
Ordensloven har nå blitt sent til alle 
grunnlosjer og vil bli distribuert til alle 
brødre. Har du ikke fått den nye 
Ordensloven ta kontakt med skriver i din 
losje. Vi anmoder alle brødre og lese 
den nye Ordensloven, der finner du mye 
informasjon om vår Orden. For alle 
grunnlosje embetsmenn minner vi nok 
en gang om håndboka hvor det også er 
mye informasjon og hjelp. Husk også at 
alle grunnlosjene embetsmenn kan og 
skal bruke storlosjen om de har behov 
for hjelp og rådføring. Til slutt minner vi 
om «min side» på våre websider  
(se artikkel i Barden nummer 4 av 2019). 
Her ligger det blant annet selvstudie 
hefter som brødre må lese før grads-
opprykk.

Anmodning til alle brødre  
om adresse opplysninger
Endringer i adresseopplysninger, mobil, 
telefon eller epost skal straks meldes til 
skriver i din losjen, slik at vi på kanselliet 
har rikti g informasjon.
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40 årstegnet tildelt OE Arne Christiansen  
i losje Sagalund, Tønsberg

Old Erk Arne Christiansen ble tildelt 40 årstegn under  
høytidsmøtet 17.09.2019 på Gimle. SEE Morten Teigen i SL Haugar med  

fire Storembetsmenn foretok den høytidelige tildelingen. 

Ved Bibliotekar Kjetil Aalstad Nilsen losje Sagalund

Tilstede på møtet var det totalt 45 brødre. 
Gjestende Edelerker fra de øvrige losjene på 
huset var med på å sette en høytidelig ramme 
rundt kveldens jubilant. Kveldens ideelle inn

legg som var stilet til jubilanten, ble fremført 
av ROE Kai Bogen. En beveget bror Arne mot
tok mange hyggelige og rosende ord i løpet av 
kvelden, noe han satte stor pris på.

Edel Erk Stein Rune Klemmetsby, Jubilanten OE Arne Christiansen og SEE Haugar Morten Teigen.
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Tildelingen ble foretatt av Rik Stor Old Erk 
Geir Tovsrud. Fra Ordensledelsen stilte også 
Riks Stor Bibliotekar Svein Kristiansen og 
Riks Stor Vakt Arnfinn Lien.

Storlosje Borgar var også med på høytidelig
heten. Det var 36 brødre tilstede i Lunden.
Losje Ovatstjernen har nå fire brødre som har 
mottatt denne utmerkelsen.

Fra v: RSV Arnfinn Lien – EE Hans Jørgen Kristiansen – OE Roar Andersen – 
RSOE Geir Tofsrud – RSBibl Svein Kristiansen.

Høytidslosje i Losje Ovatstjernen i Moss. 
Tildeling av ordenens Senior Veterantegn  

til OE Roar Andersen 
Old Erk – Bror Roar Andersen  ble tildelt ordendens Senior Veterantegn,  
under en høytidelig seremoni i Druidgaarden i Moss 30. september 2019. 

Ved Skr Rolf Victor Hansen
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Etter 5 timers venting på Gardermoen på et for
sinket fly fra Island på grunn av uvær på Keflavik 
kom vi oss om bord i flyet. Flyturen gikk fint og 
uværet hadde letnet før vi skulle lande. Vi ble 
innlosjert på et lite hotell midt i byen.

Fredag på dagen ble det en spasertur rundt i 
Reykjavik for å se på diverse severdigheter. 

Janus har vanligvis losjenatten sin på onsdager, 
men hadde på grunn av vårt besøk flyttet møtet til 
fredag. Når vi kom til Losjelokalet ble vi godt 
mottatt av våre brødre i Losje JANUS og repre
sentanter fra storlosjen ISAFOLD, i deres for
holdsvis nye losjelokaler, som de eier i et større 
kontorbygg. Lokalene er pusset fint opp av brød
rene på dugnad. Her var det mange fine detaljer.

Lokalene benyttes av Losje JANUS, FJØLNIR, 
GEYSIR og en BIRGITTALOSJE.

På lørdag leide vi en buss for å se oss rundt på 
øya. Dagen startet med regn og stiv kuling med 
storm i kastene. 

Første stopp ble Tingvellir hvor vi gikk en tur på 
20 min. og ble temmelig våte. Neste stopp ble 
Gullfoss og Geysir. Lunsjen ble inntatt i et tomat
gartneri som produserte 1 tonn med tomater pr. 
døgn året rundt. Her fikk vi en fin informasjon 
om tomatdyrking.

I ene enden av drivhuset var det en restaurant 
hvor vi ble servert bl.a. tomatsuppe.

Søndag var det hjemreise mede et besøk i den Blå 
Lagune. Det ble en fin tur hvor brødrene fra egen 
losje og våre islandske brødre ble enda mer 
sammen sveiset.

Reisebrev – Losje MYRICA fra Porsgrun på 
besøk hos vennskapslosjen JANUS på Island

Torsdag den 3.10.2019 reiste 12 brødre fra losje MYRICA til  
Island for å besøke sin vennskapslosje JANUS.

Ved Bibl. Oddvar Sørheim losje Myrica

Stående: brødre fra MYRICA. Sittende fra venstre: fungerende EE Vilhjalmur Karl Karlsson 
og SEE Gretar Arnason.
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Det ble et stilfullt møte med embetsmenn fra 
SL Haugar og SL Skiringssal, brødre fra 
losjene Druidstjernen, Allbota, Idris, Eken og 
Misteltein, samt mange egne brødre.

EE Stein Rune Klemmetsby ønsket alle vel
kommen til denne milepæl i losjens historie. 
Ekstra hyggelig var det å kunne ønske en av 
våre to gjenlevende stiftere velkommen, OE 
Per Arnesen med sine 89 år, er fortsatt aktiv og 
som aldri svikter et møte. Vår annen stifter, OE 
Reidar Stensvold med sine 97 år, følte seg ikke 
i form til å være med på jubileet, men sendte 
hilsen til møtet. I forkant hadde vi vært og 
besøkt gravene til brødre fra det første 
embetskollegiet fra 1969 med 7 røde roser.

Det var hilsener, gode ord og blomster fra 
Losjene Druidstjernen og Eken, og losje 
Misteltein overrakte en gavesjekk. ROE Per 

Sørensen fra losje Idris gratulerte losjen med 
jubileet, og synes det var så flott at vi hadde et 
så godt samarbeid og fellesmøter med dem. 
Han så også frem til høstens store begivenhet, 
og ønsket oss velkommen til pinnekjøttaften i 
Larvik og hvor bror Per skulle tildeles 
Ordenens Seniorveterantegn. EE takket for 
gode ord, blomster og hilsener til dette jubileet.

Etter møtet benket brødrene seg rundt et fest
dekket bord, og festformann bror Knut 
Kamfjord ønsket alle velkommen til aftenens 
brodermåltid, hvor vi fikk servert entrecote, 
grønnsaker og rødvin.

Lørdag 19. oktober
Lørdag ble den store festdagen. Da skulle vi 
feire jubileet med egne og gjestende brødre, og 
ikke minst med våre ledsagere.

Losje Sagalund 50 år
Uken fra 14. til 19. oktober sto i Losje Sagalunds tegn, da vi feiret vårt femtiårs jubileum.

Tirsdag 15. oktober avholdt vi høytidsmøte på Gimle med 61 brødre til stede.

Tekst og bilder: Bibl. Kjetil Aalstad Nilsen og EE Stein Rune Klemmetsby

EE i Losje Allbota, Jon - Leif Krohn – Olsen overrekker blomster til EE Stein Rune Klemmetsby. 
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Dagen startet kl. 14 i vårt losjehus Gimle, hvor 
vi hadde invitert gjestende og egne brødre til 
en mottagelse med servering, og senere et 
ekstra høyttidsmøte.

Lunden var gjort klar til høytidsmøte, og EE 
kunne ønske 42 brødre med RSEE Geir  Kåre 
Jordheim og RSSKM Henning Brørby vel
kommen til denne høyttidslosje. Det ble også 
denne natten gjennomført et stilig og høytide
lig møte. 

Overraskelsen var stor da EE kalte frem OE 
Tormod Nilsen, og tildelte ham Ordenens 
Erkjentlighetstegn. Bror Tormod har stått i 
spissen for vår jubileumskomité›, og har holdt 
styringen på komiteen med innkallinger, over
sikt og referater. Han er en bror som aldri sier 
nei, har hatt flere embeter og har ofte vært 
vikar for fraværende embetsmenn. Han er i 
denne perioden vår Tj. OE. Så dette var et vel 
fortjent tildeling.

RSEE GeirKåre Jordheim var en av mange 
som hilste og gratulerte losjen med de første 50 

år. Han overrakte syv røde roser fra 
Ordensledelsen. Det ideelle innlegget ble holdt 
av OE Tore Tangård. Han leste Losje Sagalunds 
historieberetning som er skrevet av våre eldste 
brødre til vår stiftelsesdag. Mens brødrene var 
samlet på Gimle, ble våre ledsagere underholdt 
av Unni Ottosen fra Stiftelsen Vikingskipet 
Oseberg. De har bygget Osebergskipet som er 
på vannet og seiler hele sommeren. 

Kveldens hovedtale ble holdt av EE Stein 
Rune som tok oss litt tilbake i historien fra 
losjen ble startet i 1969. Linnestad ble behørig 
takket for innsatsen og jobben som er gjort i 
forkant av jubileet. Ingenting gjør seg selv, og 
komiteen har vært i arbeid i fire år. Etter en 
smakfull middag ble det ryddet til dans og 
festen fortsatte. Alt i alt en meget vellykket 
jubileumsfeiring. En stor takk til alle som var 
med og deltok på de forskjellige møtene – ikke 
minst til jubileumskomiteen som gjennomførte 
jubileet med stil.

Red: artikkelen er forkortet…

Et flott dekket festbord hvor alle brødrene bidro med taler og gamle historier.
Det ble en festaften som vil huskes for ettertiden.
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Frivillige eldre i tjeneste for eldre  
gir jo begge veier

Johan Almquist, Bernt Øyvind Edvartsen og Roald Nilsen  
er frivillige sjåfører for Færder kommune.

Tre eldre brødre fra losje Druidstjernen og 
Eken bryter av rolige dager med en viktig 
tjene ste for eldre hver uke. Nytten av det og 
gleden går begge veier. De eldre passasjerene 
bor spredt på Nøtterøy. Øya er ganske lang fra 
Tønsberg til Tjøme. Den veien syd / nord går 
bussene mange ganger om dagen. Men det har 
aldri gått noen buss tvers over øya fra vest til 
øst. Da må sjåførene stille opp med bussen.

Bussen er stor og eies av Leganger Hansens 
Legat. Legatets sentrum er øst på Nøtterøy og 
inneholder en god kafeteria, svømmehall med 
varmt vann, snekkerverksted og datakurs for 
pensjonister. Flere tilbud for aktive eldre og 
ikke minst et godt møtested.

De velvoksne druider har sine bussertifikater  
i orden og tar sjåførjobben med glede. 
Passasjerene har meldt seg på til kontoret langt 
i forveien for å sikre plass, og alle tar med sitt 
beste humør når de kommer ombord. En av de 
faste passasjerene har uttrykt at hun føler seg 
høyt på strå med privatsjåfør og Mercedes. 

Johan, Bernt og Roald forteller alle om den 
gleden de føler med å glede de eldre på denne 
måten. De får så mye mer igjen enn de gir.
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Det var 16 losjebrødre som hadde vært med
lemmer i Losje Pastos på Hamar som stiftet 
Losje Silva i Elverum. Disse hadde regel
messig reist til Hamar og Losje Pastos annen
hver uke for å delta på møter. Ønsket om å 
danne egen losje var av høyeste prioritet. Jarle 
Duun var den første Edel Erk (leder) i Losje 
Silva. På jubileumsfesten var to av losjens 
stifte re tilstede. Det var Paul Andersen (89) og 
Peder Arne Marstad (80). Dyre Karterud, Losje 
Pastos var også med på stiftelsesmøtet i 1979, 
hans rolle da var medlem av embetskollegiet til 
Losje Pastos.

Losje Pastos hadde ingen betenkeligheter med 
å få en datterlosje i Elverum, da de aktuelle 
losjebrødrene hadde stort pågangsmot. Det ble 
en positiv start med nye medlemmer i losjen, 
og Losje Silva vokste sakte men sikkert.  
Lokalet som ble brukt som møterom var av det 
enkle slaget, og det ble satt i gang mange tiltak 
for å skaffe nye møtelokaler. Takket være klar
synte og flinke losjebrødre ble det 31.august 
1996 innviet en ny druidisk lund i Druidenes  
Hus i Hernes. Druidenes Hus er blitt pusset opp 
og vedlikeholdt veldig bra. I tillegg til møte
lokaler til 4 losjer, leies lokalene ut til bryllu
per, feiring av bursdager, konfirmasjoner etc.

Vi trenger et sted hvor tiden 
står litt «stille»

Terje Uthus er Edel Erk i jubileumsåret. Terje 
holdt en flott tale under jubileumsmiddagen, 
med et innhold som det absolutt er verdt å 
tenke på for alle og enhver. Han er opptatt av at 
hverdagen har et oppjaget tempo med stress og 
prestasjonskrav. Losjen er et sted vi har tid til 
ettertanke, tid til hverandre og gode samtaler. 
Vi trenger et sted hvor tiden står litt «stille»!

Losje Silva ble også mor til en datterlosje. Det 
ble arbeidet godt og møysommelig med å 
skaffe nye medlemmer i mange år, og det ga 
resultater. Losje Silva hadde en periode over 90 
medlemmer, det var et metningspunkt. Det 
kom forslag om å dele losjen, og slik ble det 
etter nøye planlegging. 17 brødre gikk ut av 
Losje Silva og startet en egen losje 31. august 
2012.

Når det dannes en ny losje er det viktig at 
navne t er relatert til noe som er nært og betyd
ningsfullt. Losje Silva betyr skog eller tre. Den 
nye losjen ville også ha noe med skog, og 
valge t falt på TAIGA som betyr skog, og tai
gaen er et skogbelte  som strekker seg fra 
Taigaen i Løten og helt til Vladivostok i østlige 
Russland.

Losje Taiga er i dag en driftig losje  i fremgang 
med over 30 medlemmer. Losje Silva har pr. 
dags dato 74 medlemmer.

Losje Silva – en sprek førtiåring
Losje Silva av Forenede Gamle Druidorden feiret sitt 40årsjubileum  

lørdag 19. oktober 2019. Losje Silva ble stiftet i Elverum 18.oktober 1979.  
Jubileet ble markert med et jubileumsmøte i Druidenes Hus i Hernes, og senere  

på kvelden ble det arrangert jubileumsmiddag på Forstmann i Elverum.  
Bortimot 100 medlemmer og ledsagere deltok på jubileumsfesten. 

Tekst og foto: OE Arild Rønningstad
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Det er vanlig å ha med seg gave når man er i 
bursdag. Losje Taiga besøkte mor Losje Silva, 
og var opptatt av å finne en gave som er relatert 
til skog. Hva var mer naturlig enn et  elggevir 
som er montert på en eikeplanke. TJOE Steinar 
Jensen og Skm Johnny Bekkevold fra Losje 
Taiga stod for overrekkelsen.

Vennskapslosje på Island
Losje Silva har vært med å spre interessen for 
druidismen på Island. Fra 1997 har Losje Silva 
hatt Losje Fjølnir på Island som vennskaps
losje. Mange losjebrødre fra Elverum har 
besøkt Island, og mange fra Island har vært her 
flere ganger og besøkt losjer rundt i Norge. Det 
er Ove Svanåsbakken som har fått æren av at 
det har blitt kontakt ved et besøk han hadde på 

Island. Det var fem islandske brødre til stede 
tilstede på Silvas jubileumsfest.

En lønnsom gave
EE Fredrik Sand, Losje Elysium på Lillehammer 
hadde med en jubileumsgave. Det var en ake
vittflaske, og Fredrik hadde bestemt at den 
skulle loddes ut for 40 kr, pr. lodd. Jubilanten 
var 40 år. Alle loddene ble solgt og heldig 
vinne r ble OE Kjell Erik Nikolaisen fra Losje 
Taiga ble den heldige vinner.

En fornøyd vinner av akevittflasken Kjell Erik Nikolaisen i midten. Til venstre EE i losje Silva, 
Terje Uthus og EE Fredrik Sand fra losje Elysium som er minst like glade som vinneren.
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Jubilanten Bror Ove var strålende opplagt på 
dagen og mottok tegnet for lang og tro tjeneste for 
Druidene. Utdelingen ble gjennomført av 
embedskollegiet i Storlosje Viken etter gamle 
druidiske ritualer med SEE Bjørn Christiansen i 
spissen.

Begrunnelse for tildeling av 40 års veterantegn:
«Høytidslosje avholdes for å tildele Ove 
Thorvaldsen født 16.02.45, matrikkel no 05 i 
Losje Fraxinus 40 års veterantegn Ove 
Thorvaldsen ble tatt opp i Losje Ovatstjernen 
05.11.1979.

Losje Ovatsjernen hadde følgende Embedskollegie 
i perioden 1979 – 1981: EE Sverre Solum, ME 
Bjørn Wihelmsen, Sekretær Willy Moberg, 

Skattmester Kåre Ingvaldsen, Marsjal Odd 
Sørensen og Indre Vakt Frank Johansen.»

Etter seremonien fikk Jubilanten mange gratula
sjoner fra tilstedeværende egne brødre, gjestende 
brødre fra andre losjer og Storlosjen.

Hovedpersonen selv takket for tildelingen,og ga 
utrykk for at han hadde hatt 40 fine år i Losjen og 
håpet på at det ble mange flere.

Under middagen i etterlosjen ble det også holdt 
flere taler for jubilanten, hvor man roste bror 
Oves engasjement og arbeid for Losjen gjennom 
flere ulike tillitsverv opp gjennom årene. Bror 
Ove takket på ny og avsluttet som vanlig med en 
av hans mange gode historier.

Tildeling av 40 års veterantegn for  
Ove Thorvaldsen, Losje Fraxinus, 5.11.2019

I høytidsmøte for Ovatgraden i Losje Fraxinus i Asker,  
fikk 6. gradsbror Ove Thorvaldsen utdelt fortjent veterantegn for  

40 års medlemskap i Druidordenen.

Fra venstre SEE Bjørn Christiansen fra Storlosje Viken,Jubilanten Ove Thorvaldsen og 
EE Rolf Aasheim fra Losje Fraxinus.



Regional OEsamling på Østlandet  
25.26. april 2020 i Drammen

Vedr. Påmelding

Storlosjene Borgar, Eker og Viken inviterer ROE’er og OE’er til  
Regional OEsamling i Drammen 2526. april 2020.

Samlingen går over 2 dager fra lørdag kl. 1000 til søndag etter lunsj. Mesteparten foregår i Druidenes 
lokaler i Drammen på Hotvedt gård. Vi regner med å ha plass til maks 80 deltakere. Samlingen holdes 
på et nøkternt kostnadsnivå for at deltakeravgiften skal være overkommelig. Samlingen blir som et 
seminar som legger vekt på både det sosiale og det druid-faglige. Alle skal føle at det var verdt  
å delta på samlingen.

Vi har delt samlingen i 3 hovedbolker:
Druid-ordenens fremtid
Olderker og losjen
Opplæring i 4. og 5. grad
Hvert innlegg har et innlegg og et panel. Innleggende skal spissformuleres og oppfordre til diskusjon.

Påmelding til 
ROE Ulf Veidahl på epost soe-borgar@fgdo.no eller sms til 911 99 494.
Påmelding må inneholde navn, tlf, losje, grad.
Frist 31. januar 2020.

Deltakeravgift for samlingen er kr 400 som dekker 1 middag, 2 lunsjer og kaffepauser.
Drikke, hotell og utlodning er ikke inkludert.
Betaling skjer til konto «Old Erk samling 2020» nr 1506.28.25062.
Påmelding må inkludere navn, losje, grad, epost og/eller telefonnr
Påmelding er gyldig når betaling er mottatt.

Vi har reservert overnatting for inntil 50 personer i det Drammens nyeste hotell 
«Quality Hotel River Station» som ligger like ved jernbanen. 
Det er reservert 15 doble og 20 enkle rom. Vi har fått god pris.
Bestilling direkte til hotellet: booking nr 0447, epost q.riverstation@choice.no eller tlf 319 11 900.
Pris enkeltrom er kr 995 og dobbeltrom kr 1195.

I tillegg har vi opprettet en lukket gruppe på Facebook for løpende kommunikasjon.
Den heter «Regional Old Erk samling på Østlandet» Det er foreløpig 42 medlemmer på gruppa.  
Du finner den ved å søke på «regional», velge gruppe, velg bli medlem og svar på spørsmålene.  
Vi som er administratorer må akseptere søknaden før du kommer inn. 

Vi ber alle OE’er som er på facebook å melde seg på facebook gruppen uansett om de er påmeldt 
samlingen eller bare interessert. Ingen informasjon som ikke kan fortelles i den «ytre verden»  
skal diskuteres på facebook.

Arrangementskomiteen består av SOE-Borgar Ulf Erik Veidahl, ROE Roar Olsen,  
SOE-Viken Bjørn Otto Strøm og TjOE Fraxinus Rune Nedrelid. Ta gjerne kontakt.  
Vi vil at samlingen skal bli en god opplevelse for deltakerne.
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Fra grunnlosjene

Onsdag 13.11.2019 ble det delt ut  
40årstegn i Losje Nordstjernen i Oslo til 

Arne Kreutz og Tore Sørum
Begge brødrene ble tatt opp i losjen samtidig 31. oktober 1979 og  

ble tildelt 6. grad 20. september 1991.

32 brødre var tilstede under høytidsmøtet – 
derav 6 embedsmenn fra SL Viken, med SEE 
Bjørn Christiansen i spissen. Jubilantene ble 
æret med gratulasjoner og fine taler for sin 
trofaste og iherdige innsats for Ordenen.

Bror Arne var Skattmester 198591 og Stor 
Skattmester 20162019. Han ble tildelt 
Erkjentlighetstegnet i 2008.

Bror Tore var Marsjall i perioden 198591 og 
formann i husstyret for Druidenes hus i 
Parkveien i Oslo i perioden 199094.

Fra venstre: SEE Bjørn Christiansen (SL Viken), OE Arne Kreutz, OE Tore Sørum, 
EE Asbjørn Buraas.
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Fra grunnlosjene REYKJAVIK
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Høytidslosje i Losje Fjölnir, Ísland
Onsdag 20. november 2019 på Druidhuset Þarabakki 3. Reykjavík.

Hátíðarfundur í Stúkunni Fjölni
Miðvikudaginn 20 nóvember 2019 í Drúidahúsinu Þarabakka 3 Reykjavík.

Onsdag den 20. november avholdt Losje Fjölnir 
høytidsmøte med utdeling av 25 års FGDO tegn 
til Riksolderk Elias Jóhannesson.Bror Elias ble 
tatt op í brodersamfundet den 3. November1994 i 
Nidaros EE bror Gudmundur Ingi Sveinsson til
delte tegnet til Elías som han har fortjent for sit 
arbeit og rekruttering. Møtet var godt besøkt og 
gjester fra alle losjer på Island, sammen med 
Storlosjen Ísafold og Riksstorlosjen i Norge.

Gjester fra Riksstorlosjen var Geir Kåre Jordheim, 
RSEE, Roar Nygård Andersen RSSkr, og Henning 
Brörby RSSkm. Geir Kåre RSSEE holte tale og 
gratulerer Elíasi Roe for det første 25 års tegnet 
som er uddelt i Ísland.

På etterlosjen var det tilberedt en flot måltid av 
festudvalget í Losje Fjölnir. Under brodermåltidet 
holdte Elias en tale og sa fra hvordan det kom til 
at han gik ind i losje Nidaros og sa at han var stolt 
av sit arbeite i losjen og for å se økningen i losje
samfundet i Ísland. Flere Brødre takkede br Elias 
for ad komme med druidismen til Ísland.

Miðvikudaginn 20 nóvember heiðraði Stúkan 
Fjölnir á hátíðarfundi bróðir Elias Jóhannesson 
ROE með 25. ára reynsluorðu hinnar sameinuðu 
gömlu druidreglu, SGDR, Elias var tekin inn í 
reglu Drúida í stúkunni Niðarós 3. Nóvember 
1994. EE, Guðmundur Ingi Sveinsson afhenti 
Elíasi reynsluorðuna og er hann vel að henni 
komin. Fundurinn var vel sóttur og gestir frá 
öllum stúkum á Íslandi ásamt Stórstúkunni Ísafold 
og Ríkisstórstúkunni í Noregi. 

Gestir frá Ríkisstórstúkunni í Noregi voru þeir 
Geir Kåre Jordheim, RSEE, Roar Nygård 

Andersen RSSkr, og Henning Brörby RSSkm. 
Geir Kåre RSSEE hélt smá tölu og óskaði Elíasi 
Roe til hamingju með reynsluorðuna.

Á eftirfundinum var borin fram hátíðarkvöld
verður af hátíðarnefnd Fjölnis og undir borðhal
dinu fór br, Elías yfir söguna á bak við það að 
hann ákvað að gerast Drúidi og sá svo sannanlega 
ekki eftir þvi, og er stoltur af því að sjá hvað 
Drúidismin hefur gróið á Íslandi.

Nokkrir tóku til máls og þökkuðu Elíasi fyrir að 
hafa komið með Drúidisman til Íslands.
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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

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

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 

Taiga	 Terje	Jensen	 15.04.1955	 15.01.2019	 Storlosjen	Eidsiva
Silva	 Jørn	Marken	 21.04.1968	 24.01.2019	 Storlosjen	Eidsiva
Geysir	 Þórir	Guðjón	Ágústsson	 18.08.1976	 01.04.2019	 Storstukan	Isafold
Geysir	 Halldór	Sigurðsson	 21.12.1945	 01.04.2019	 Storstukan	Isafold
Avalon	 Lars-Einar	Hoel	 19.05.1968	 02.04.2019	 Storlosjen	Eker
Hringar	 Morten	Alexander	Gyllensten	Myhre	 12.10.1982	 05.09.2019	 Storlosjen	Eker
Jadar	 Rolv	Folkvord	 08.10.1949	 05.09.2019	 Storlosjen	Rygir
Silva	 Leiv	Andreas	Schulstad	 19.01.1980	 19.09.2019	 Storlosjen	Eidsiva
Silva	 Vidar	Andresen	 16.10.1957	 19.09.2019	 Storlosjen	Eidsiva
Silva	 Terje	Ingvaldsen	 07.10.1969	 19.09.2019	 Storlosjen	Eidsiva
Silva	 Thor-Erik	Sønsthagen	 26.04.1966	 19.09.2019	 Storlosjen	Eidsiva

Tryggvason	 Stergias	Sabalis	 23.02.1955	 02.10.2019	 Storlosjen	Rygir
Tryggvason	 Luciano	Scariano	 06.03.1991	 02.10.2019	 Storlosjen	Rygir
Cromlech	 Salve	Kløvfjell	 	 07.10.2019	 Storlosjen	Agder
Misteltein	 John	Tomas	Freitag	 15.05.1969	 10.10.2019	 Storlosjen	Skiringssal
Misteltein	 Harald	Parnas	 08.11.1958	 10.10.2019	 Storlosjen	Skiringssal
Misteltein	 Henrik	Gustav	Lislebø	 02.01.1967	 10.10.2019	 Storlosjen	Skiringssal
Skjalgsson	 Njål	Jåtten	 26.03.1960	 10.10.2019	 Storlosjen	Rygir
Skjalgsson	 Andreas	Aarsland	 28.07.1952	 10.10.2019	 Storlosjen	Rygir
Hringar	 Amund	Skrutvold	 24.09.1968	 17.10.2019	 Storlosjen	Eker
Hringar	 Tom	Runar	Borgen	 11.12.1959	 17.10.2019	 Storlosjen	Eker
Ram	 Vipul	Karia	 17.08.1968	 17.10.2019	 Storlosjen	Borgar
Belenus	 Geir	Øyen	 16.09.1972	 22.10.2019	 Storlosjen	Dovre
Fjölnir	 Þorgeir	Smári	Einarsson	 12.03.1963	 23.10.2019	 Storstukan	Isafold
Fjölnir	 Sigurgeir	Friðriksson	 14.06.1955	 23.10.2019	 Storstukan	Isafold
Gaia	 Kristján	Karl	Meekosha	 05.04.1982	 23.10.2019	 Storstukan	Isafold
Gaia	 Einar	Sólberg	Helgason	 02.02.1969	 23.10.2019	 Storstukan	Isafold
Sanden	 Roy	Georg	Abrahamsen	 18.08.1970	 24.10.2019	 Storlosjen	Agder
Syvstjernen	 Yngvar	Johansen	 22.06.1949	 25.10.2019	 Storlosjen	Haugar
Avalon	 Morten	Ottesen	Haldorhamn	 30.04.1965	 29.10.2019	 Storlosjen	Eker
Custos	 Lars	Erik	Andreassen	 19.09.1979	 30.10.2019	 Storlosjen	Borgar
Custos	 Petter	Norman	Borge	 18.01.1974	 30.10.2019	 Storlosjen	Borgar
Custos	 Thorleif	Johan	Brønn	 07.01.1953	 30.10.2019	 Storlosjen	Borgar
Jadar	 Mikal	Mikalsen	 01.08.1971	 31.10.2019	 Storlosjen	Rygir
Jadar	 Håkon	Kverneland	 26.09.1964	 31.10.2019	 Storlosjen	Rygir
Pythagoras	 Rune	Vinje	 12.10.1966	 05.11.2019	 Storlosjen	Viken
Druidstjernen	 Bjørn	Gulbrandsen	 14.01.1975	 19.11.2019	 Storlosjen	Haugar
Druidstjernen	 Robert	Henriksen	 03.08.1973	 19.11.2019	 Storlosjen	Haugar
Syvstjernen	 Jørn	Flaatten	 07.04.1959	 20.11.2019	 Storlosjen	Haugar
Idris	 Petter	Lie	 04.12.1953	 21.11.2019	 Storlosjen	Ra
Ovatstjernen	 Jørn	Tørmoen	 08.10.1966	 25.11.2019	 Storlosjen	Borgar
Ovatstjernen	 Ken	Thomas	Bjørk	 22.12.1981	 25.11.2019	 Storlosjen	Borgar
Ovatstjernen	 Åsmund	Eriksen	 21.03.1984	 25.11.2019	 Storlosjen	Borgar
Ovatstjernen	 Sudan	Dahal	 19.09.1981	 25.11.2019	 Storlosjen	Borgar
Abaris	 Dagfinn	Berg	 09.05.1950	 26.11.2019	 Storlosjen	Haugar
Abaris	 Jon	Luberth	 27.12.1969	 26.11.2019	 Storlosjen	Haugar
Nidaros	 Odd	Horneberg	 23.07.1944	 28.11.2019	 Storlosjen	Dovre
Nidaros	 Tore	Birger	Schei	 02.08.1954	 28.11.2019	 Storlosjen	Dovre



30    Barden nr. 5 – 2019

Ideelt Vi gratulerer
50 år
Silva	 Robert	Trumet		De	Fontarce	 02.01.1970
Druidstjernen	 Henning		Hedemark	 12.01.1970
Idris	 Rune	Martin		Jacobsen	 24.01.1970
Phoenix	 Arnfinn		Wiklund	 25.01.1970
Cetus	 Rune		Tetlivold	 26.01.1970
Fraternitas	 Thure	Arthur		Wilhelmsen	 27.01.1970
Phoenix	 Lars	Olav		Løken	 28.01.1970
Hringar	 Rolf	Halvor		Kværn	 10.02.1970
Silva	 Stian		Odden	 14.02.1970
Cromlech	 Per	Erik		Røed	 14.02.1970

60 år
Jadar	 Vidar		Kirketeig	 08.01.1960
Taiga	 Arne		Granberg	 10.01.1960
Elysium	 Geir		Olsen	Bye	 18.01.1960
Janus	 Sævar	Lindal		Hauksson	 21.01.1960
Malus	 Oddvar	Bjarte		Vangdal	 24.01.1960
Sanden	 Steinar		Haugland	 08.02.1960
Fraternitas	 Trond	Riise		Pedersen	 20.02.1960
Sanden	 Kjell		Skaiå	 22.02.1960
Myrica	 Morten		Grohs	 29.02.1960

70 år
Yggdrasil	 Svein	Atle		Bratbakk	 12.01.1950
Fjölnir	 Thorsteinn		Hreggvidsson	 31.01.1950
Belenus	 John	Gunnar		Sørnes	 06.02.1950
Jadar	 Sverre	Konrad		Oltesvik	 11.02.1950
Myrica	 Øivind		Madsen	 12.02.1950
Nidaros	 Kjell		Nordås	 13.02.1950
Fraternitas	 Petter		Solberg	 16.02.1950
Silva	 Egil		Forårsveen	 17.02.1950
Eken	 Roald		Nilsen	 26.02.1950

75 år
Cromlech	 Kai		Berthelsen	 02.01.1945
Avalon	 Hans	Petter		Strand	 03.01.1945
Corona	 Hans-Ulrik		Jensen	 12.01.1945
Druidstjernen	 Arnstein		Schei	 14.01.1945
Silva	 Ove		Svanåsbakken	 17.01.1945
Elysium	 Kjell	Magne		Aasen	 23.01.1945
Corona	 Geir	Jarle		Eriksen	 24.01.1945
Abaris	 Aslak		Wahl	 26.01.1945
Nordstjernen	 Svein		Thoresen	 02.02.1945
Fraternitas	 Kjell		Bråten	 08.02.1945
Nidaros	 Steinar		Aamo	 09.02.1945
Cetus	 Jan	Reinert		Barth	 14.02.1945
Pastos	 Steinar	Georg		Gussiås	 16.02.1945
Fraxinus	 Ove	Thorbjørn		Thorvaldsen	 16.02.1945
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Vi gratulerer

Dødsfall

Losje Nordstjernen
VII grads bror Jan Henry Norgren
Født 11.06.1949
Opptatt i Druidordenen 21.02.1984
Død 07.11.2019

Losje Celyn
VI grads bror Alf Ernst Hansen
Født 30.06.1939
Opptatt i Druidordenen 12.11.1987
Død 27.11.2019

80 år
Allbota	 Nils	Martin		Nilsen	 14.01.1940
Fraternitas	 Håvard		Dahl	 14.01.1940
Allbota	 Arnkjell		Renholt	 17.01.1940
Mithras	 Oddleiv		Hindenes	 18.01.1940

85 år
Druidstjernen	 John		Iversen	 14.01.1935
Mithras	 Asbjørn	Åge		Stensland	 28.01.1935
Selago	 Svein	Tore		Jensen	 02.02.1935
Nordstjernen	 Per	Odd		Østerdahl	 11.02.1935
Fraternitas	 Åge		Hanssen	 28.02.1935

90 år
Silva	 Paul	Johan		Andersen	 10.02.1930

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 


