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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

Vi feirer 75 års-dagen for freden 8.mai 1945. Snart 
skal flaggene vaie igjen. 17.mai er selve symbolet på 
vår nasjonale selvstendighet – og vårt demokrati. Vi 
bruker ofte store ord i våre festtaler. Vi liker å fram-
heve oss selv – og har ofte et distansert forhold til 
verden for øvrig. Vi har kanskje for ofte levet i vår 
egen boble – og i mindre grad evnet å ta inn over oss 
verdens globale utfordringer. Det gjør noe med oss 
når vi av regjering og storting plutselig blir nektet å 
ferdes fritt. Vi har ikke kunnet reise på hytta, restau-
rantene er stengt og barnebarna får ikke lenger besøke 
oss. Mange av våre behov er blitt satt på vent. De som 
er syke har ikke alltid fått sine medisiner og vårt hel-
sepersonell har manglet nødvendig beskyttelsesutstyr 
når de har strevet for å holde syke koronasmittede i 
live. Mange hamstret nødvendige varer i butikkene i 
frykt for matmangel og det ble reist spørsmål om 
hvorfor statens kornlagre i sin tid ble avskaffet.

Hendelsene denne våren har fått mange til å tenke 
etter – hvordan har folk det egentlig i andre land? Er 
de også syke? Mangler de mat og medisiner – og 
vann til å drikke og vaske hendene i? Koronapandemien 
er mer skremmende enn tidligere «kriser» i Norge de 
siste par tiårene. Bankkrisen rundt 1990, finanskrisen 
i 2008 og oljepriskrakket ca 2014 var alvorlig nok, 
men rystet oss ikke spesielt. Mange mener at dagens 
pandemi på sikt vil skape en sterkere fellesskaps-

følelse og virkelighetsforståelse både mellom men-
neskene i vårt eget land og utad i verden for øvrig. Det 
vil forhåpentlig medføre at vi lettere kan forstå men-
neskers behov og lengsel bedre – og handle deretter. 

RSEE har i dette nummeret omtalt det første møtet i 
EGLD (European Grand Lodge of Druidism) som 
fant sted i Vejle i Danmark i vår. Det meldes at det var 
gode diskusjoner rundt ritualer og regler og en ytter-
ligere forsterkning i samhold og forbrødring over 
landegrensene. Det fremstår som viktigere enn noen 
gang å jobbe for gode relasjoner mellom brødre – og 
søstre over landegrensene. Mange er redde for at land 
vil gjøre handel og grensepasseringer vanskeligere – 
og i enda sterkere grad vil ta hensyn til egne interes-
ser – fremfor å tenke globalt.

Vår Hedersdruid – og 7. far i huset, Reidar Syversen 
har denne gangen minnet oss om viktigheten av å 
omerindre formålsparagrafene i ordensloven vår. 
(Det er kun 3 paragrafer). 

Jeg referer § 1: «Den Forenede Gamle Druid-ordens 
høye mål er å virke for menneskenes ideelle utvik-
ling og å arbeide for et verdensomspennende venn-
skap bygget på rettferdighet, velgjørenhet og broder-
kjærlighet»
Jeg ønsker alle brødre en fin vår og sommer. 
Hold kontakten med hverandre!!

Side 1 Forsidebilde , Ellingsøya i Mai: foto M.Upsaker
Side 2 Fra redaktørens skrivbord
Side 3 RSEE
Side 4-6 Ordenen informerer
Side 7-8 EGLD møte i Vejle
Side 9 Intervju med RSBibl Svein Kristiansen
Side 10 40 års tegn til Knut Wien
Side 10 Syvende far i huset
Side 11 40 års tegn Bjørn Liverød
Side 12 Våre losjemerker

Side 13 40 års tegn  til Jan E. Pettersen
Side 14 Seniorveteran Bjørn Evensen
Side 15/16 Fortjenestetegn i gull til Gunnar Kåre Lie
Side 17 Ideelt v/Erik Dørhellen
Side 18 Losje Hedera 30 år
Side 19 40 års tegn til Svein K. Senderud
Side 20 Fremtidsrettet losjetreff i Haugesund
Side 21 Seniorveteran Per Sørensen
Side 22-23 Blind ingen hindring- intervju.

I disse dager flagges det i hele Norge
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Selv om vi er «ute» av Losjemøtene, er losje-
tanken der hver dag. Ofte dreier det seg om sam-
taler fra møter med brødre, eller bruddstykker fra 
våre ritualer. Det gir rom for refleksjon om hva 
losjen har betydd, og hvordan den påvirker meg 
som en medspiller for de rundt meg. 

Som det gamle visdomsordet sier – man må gå ut 
- for å se hvordan det står til inne.

Nye brødre har fått utsatt sin opptagelse. 
Forventningene er satt på vent. Da er det godt å 
oppleve av mange embetskolliger har gjort en 
ekstra innsats med oppfølging og informasjon til 
våre kommende medlemmer.

Mange hadde sett frem til sin gradspasseringer, 
eller tildeling av tegn denne våren. Fortsatt er det 
mange nye embetskollegier som venter på å bli 
installert. Se fremover og gled dere, det kommer 
til å bli gode opplevelser!

Både Storlosjens og Grunnlosjenes Embets-
kollegier skal berømmes for deres innsats i denne 
perioden. Mange har tatt i bruk nye hjelpemidler 
for å kommunisere med sine embetsmenn og brø-
dre. Kanskje har denne perioden tatt frem noe 
ekstra i oss. Noe som viser betydningen av det å 
tilhøre et felleskap hvor menneskelige verdier 
verdsettes. Et sted hvor vi både bryr oss, og vil 
hverandre vel. La oss bruke denne våren og som-
meren til å fortelle naboer og kjente om våre 
opplevelser og det vi er med på. La de få mulig-
heten til å oppleve det vi har lært å sette pris på.

Den 21 februar i år var de europeiske Ordner 
samlet i Vejle , Danmark  det første møte i EGLD. 
European Grand Lodge of Druidism. Her ble det 
gode diskusjoner rundt ritualer, regler, og ikke 
minst en god utveksling av erfaringer fra hvert 
land. Nesten 30 brødre fra Norge deltok, og det 
ble gode opplevelser med forbrødring over lande-
grensene.

Ved installasjon av nytt embetskollegie i SL Rygir 
i mars, fikk Ordensledelsen overrakt søknad om 
en ny losje på Sandnes. En gledelig nyhet, som 
viser at det jobbes aktiv. Vi ser frem til stiftelsen, 
som er planlagt til høsten. Vi ønsker lykke til i 
arbeidet.

Kjære brødre, må denne våren og sommeren gi 
mange gode opplevelser. Må den være fylt med 
positive tanker, innhold, og styrke, så  vi kan møte  
høsten med fornyet innsats og har noe å gi hver-
andre.

Geir-Kåre Jordheim
RSEE

Kjære brødre

Det ble en annerledes vår for oss alle. 

Vi savner våre losjemøter og sosiale 

samvær med venner og familie. 

RSEE Geir-Kåre Jordheim.
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2020 er blitt et svært annerledes driftsår for vår Orden enn vi kunne forestilt oss. 
Ordensledelsen har besluttet at all møtevirksomhet skal opphøre fra 12. mars og frem 
til 16. august. Hvilken situasjon som møter oss i august er vanskelig å forutsi, men vi 
planlegger med normaldrift fra høsten av og håper at vi er tilbake i tilnærmet normal 
aktivitet.

For Den Norske Druidorden er det den enkeltes helse og vårt felles bidrag til en  
nasjonal dugnad for å redusere spredning og økt risiko for smitte som har høyeste  
prioritet. Mange av våre brødre er i risikogruppen. Videre har flere av våre losje
brødre samfunnskritiske yrker og funksjoner og andre igjen har stilt seg til tjeneste  
for samfunnet. Mange brødre er hardt rammet og det er nødvendig å finne løsninger 
for seg selv og sine nærmeste både på kort og lang sikt. 

Å sette Ordenen på pause får konsekvenser. Mange brødre gledet seg til å resipiere i 
ulike grader, andre gledet seg til å motta tegn og utmerkelser og nyvalgte embets
menn i to SL og ni GL som ikke ble innsatt var klare til å komme i gang i sine nye 
embeter. For de aller fleste er losjemøtene et stort savn og redusert losjedrift vil  
også kunne medføre tapte inntekter og økonomiske utfordringer som den enkelte 
losje må håndtere. 

Ordensledelsen ønsker å berømme embetsmenn og brødre for den innsatsen som 
hver enkelt har nedlagt og fortsatt nedlegger som følge av situasjonen. Det er utvist 
stor grad av fleksibilitet og kreativitet for å møte utfordringene. Mange har fulgt  
oppfordringen om å benytte tiden til brødrepleie og flere losjer har tatt i bruk ulike 
sosiale medier for å holde kontakten. 

Ordensledelsen vil følge utviklingen nøye og løpende arbeide for å løse de utfordrin
ger som måtte komme. Vi vil samtidig få ønske hver enkelt lykke til med det du må ta 
fatt på som følge av den situasjonen vi befinner oss i. Vi anmoder brødre som er 
friske og har anledning til det om fortsatt å hjelpe og støtte brødre som trenger det. 

Videre vil vi understreke at det fortsatt er viktig å følge de smitterådene som helse
myndighetene gir og å bidra til å redusere spredning og økt risiko for smitte. 

Hovedfokus må allikevel være på hver enkelt bror og dennes nærmeste families  
situasjon og hverdag. Svært mange av oss er og vil bli berørt av situasjonen og må ha 
fokus på å finne gode løsninger for seg selv og sine.
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Den Norske Druidorden FGDO
Installasjon av nye embetsmenn i GL og SL skal prioriteres i ekstraordinære 
møter så snart losjedriften er i gang igjen i høst. SL som ikke fikk avholdt 
Kapittelmøte i vårterminen setter opp et nytt møte så snart som mulig i 
høstterminen.

I. grads resepsjoner som ikke ble gjennomført i vårtermin prioriteres gjennomført så tidlig 
som mulig etter oppstart av høstterminen og brødre som ikke fikk resipiert i II og III grad i 
vårterminen resipierer i høstterminen. 

Tildeling av Veterantegn, 40 års tegn, Seniorveterantegn og Ordens Fortjenestetegn i gull 
som skulle vært tildelt i vårterminen settes inn møteplanen for høstterminen. 

For å komme ajour og for å redusere belastningen og antall høytidsmøter i høstterminen 
vil det være hensiktsmessig å samordne tildeling av samme type tegn dersom det er flere 
aktuelle brødre i samme losje som har oppnådd retten til dette.  

Ny losje i Sandnes
Søknad om stiftelse av ny Grunnlosje i Sandnes er godkjent av ordensledelsen i møte  
den 1. april. Det tas sikte på oppstart av den nye grunnlosjen i september 2020 dersom 
forutsetningene for dette er til stede. Forslag til losjemerke er under bearbeiding av 
Ordensheraldikeren. Navn på den nye losjen og losjemerke vil bli gjort kjent på  
innstiftelsesdagen.

Nye ritualer
Nytt Ovatrituale inkl. arbeidsmøte, nytt Ovatmøte med res og nytt rituale for Druidisk nyår 
er under utarbeidelse og planlagt ferdigstilt før oppstart av ny losjetermin.

Matrikkel
Husk alltid å informere losjens skriver om ny adresse, epost og telefonnummer.

Nye gradsavgifter / resepsjonsavgift og kontingenter  
gjeldende fra høstterminen 2020

Gradsavgifter / resepsjonsavgift
l. grad kr. 250.
ll. grad kr. 250.
lll. grad kr. 250.
IGLD kr. 400.
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Kontingenter 
Til Ordenen kr. 450.
SL grader kr. 200.
Bidrag Barden kr.   90.
Bidrag til Ordenshuset kr.   90.
Total pr år pr bror kr. 830.



Ex regalier til medhjelpere 
Ordensledelsen har besluttet at også medhjelpere med tilbakevirkende kraft skal tildeles  
ex regalier for deres innsats. Det vil bli en lik ex regalie for samtlige medhjelpere og forslag til 
ex regalie er under utarbeidelse. Dersom en bror har vært embetsmann etter rollen som 
medhjel per eller blir embetsmann senere vil regalien for medhjelper falle bort.  
Kun en regalie fra GL skal bæres. 

Organisering og gjennomføring ved tildeling av  
Ordenens Fortjenestetegn (OFT) og Senior Veterantegn (SVT)
Lov og Organisasjonsutvalget har ovenfor Ordensledelsen fremmet forslag til ny organisering 
og representasjon ved tildeling av OFT og SVT. 

Representasjonen av Riks Stor Embetsmenn (RSEM) i dag er både kostnadskrevende og 
ressurs krevende. Antall tildelinger av SVT vil øke vesentlig i tiden fremover og brødre som 
kvalifi serer til SVT og OFT kan være brødre i losjer over hele landet. Det betyr at 
Ordensledelsen ofte må reise lange avstander og ofte med overnatting.  
Det er både tid og kostnadskrevende.

Det har derfor i høst og vårterminen vært utprøvd ulike modeller for tildeling av SVT og OFT. 
Erfaringene herfra er gode og ligger til grunn for Lov og Organisasjonsutvalgets forslag til 
endring er. 

Ordensledelsen behandlet saken i møte den 1. april og sluttet enstemmig opp om innstillingen. 
Ny ordning trer i kraft fra og med høstterminen 2020. Ritualutvalget vil gjøre nødvendige 
justerin ger i aktuelle ritualer. I spesielle tilfelle og der Ordensledelsen finner det  
hensiktsmessig kan den nye ordningen fravikes. 

Nye retningslinjer / bemanning ved tildeling av SVT 
I dag benyttes tre RSEM og tre SEM ved tildelingen.  

Fra og med høstterminen 2020 vil en RSEM, tre Storlosjeembetsmenn, to av losjens Riks Old 
Erker / eldste OE samt losjens CM inngå i bemanningen ved tildeling. I spesielle tilfelle og der 
Ordensledelsen finner det hensiktsmessig kan ny ordning fravikes

Nye retningslinjer / bemanning ved tildeling av OFT 
I dag benyttes fem RSEM ved tildelingen. Fra og med høstterminen 2020 vil to RSEM samt  
SCM inngå i bemanningen ved tildeling. I spesielle tilfelle og der Ordensledelsen finner det  
hensiktsmessig kan ny ordning fravikes

International Grand Lodge of Druidism
Verdenskongressen i august 2020 i Malmø er avlyst som følge av 
Coronasituasjonen. 

Ordenen informerer
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Fra grunnlosjene

Møtet ble ledet av Frank Graffenberger fra 
Tyskland med President Kay Hagby og Grand 
Secratary Geir Kåre Jordheim ved sin side. 
Møtet ble gjennomført tydelig preget av gode 
forberedelser. Engelsk var språket denne inter-
nasjonale losjedagen. Under møtet avleverte 
ledere fra hvert av landene grundige rapporter. 
Noen rapporter føltes lange og omfattende for 
den internasjonale tilhørerskaren. Men det var 
jo det første møtet og ledere har allerede formet 
en kortere standard for fremtiden. 

Bardens utsendte fikk plass i lunden sammen 
med 126 regaljekledde brødre. Plassen var ikke 
optimal for notater og det engelske språket 
klinger ikke like godt fra alle munner. Derfor 
ba jeg to av IGLD medlemmene som var til-
stede om hjelp

Riks Old Erk Harry Hansen fra losje Sirius i 
Horsens og Bardbror Tormod Grand fra losje 
Eken i Tønsberg ga ord til sine inntrykk av 
møtet og forhåpninger om EGLD.

Bror Harry: Hvert land formidler den spesielle 
opplevelsen for gjester fra et naboland. 
Embedsmenn vil bli respektert for sitt arbeid 
og nærhet mellom medlemslandene. EGLD vil 
skape ro i kritikken rundt kostbare tjeneste-
reiser verden over, for EGLD foregår i nær-
heten! Hva får vi tilbake av dyre reiser tvers 
over jordkloden? Europeiske land har også 
likhet i ritualer og tradisjoner. Den positive og 

optimistiske tonen var fremtredende og utvider 
forståelsen av internasjonalt brorskap. EGLD 
skaper krefter og vilje til samarbeid om vekst i 
Europa. Positiviteten i møtet påvirker oss til å 
bidra.

Første møtet i EGLD i Danmark  
lørdag 22. februar

Losje Camelot var vertskap for brødre fra Danmark, Norge, Sverige,  
Tyskland og Sveits i sine prektige nye losjelokaler i Vejle. 49 brødre resipierte i 

IGLD graden under dyktige og godt forberedte embedsmenn.
EGLD står for European Grand Lodge of Druidism.( v/Rolf A. Eriksen)

Bror Ib Foenskov Mathisen er en av de fem 
europeiske visepresidenter. En visepresident fra 
hvert land. Han uttrykte så treffende «Ti tusen 
brødre er medlemmer i losjer verden over. De 
aller fleste i Europa. Let us bring the druids 
together.»
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Fra grunnlosjene

Bror Tormod: Jeg hadde en stor opplevelse og 
et nytt perspektiv i møte med brødre fra for-
skjellige land. Det var et verdig internasjonalt 
snitt over hele arrangementet. Mulighet for å 
tre inn i internasjonal forbrødring fra 
Bardgraden beviser sin riktighet. Yngre brødre 
skal ikke behøve å utelukkes i årevis når vi 
samtidig i all lære hører om internasjonal for-
brødring. Jeg har stor respekt for det sammen-
satte embedskollegiet som i dette møtet utførte 
sine oppgaver i et så profesjonelt samabeid. 
Rapporter som ble avlevert fra alle land var jo 
også en åpning for likhet og brorskap. EGLD er 
nærhet og vil nok øke interessen og forståelsen 
for selve intensjonen ved IGLD medlemskap.

Møtene i EGLD skal arrangeres hvert år. I 2021 
møtes vi i Sveits.

Fra venstre:Ib Føhnskov Mathiesen Danmark, møtets leder Frank Graffenberger og 
redaktøren i den danske medlemsavisen Hans Ejgil Nielsen. (Barden har nylig mottatt beskjeden 
om at Frank Graffenberger er død).

Letter of recognition

International Grand Lodge of Druidism – IGLD – hereby 
declare that the European Grand Lodge of Druidism – 
EGLD – is entitled to perform international IGLD 
meetings in Europe under supervision of the National 
Druidic Grand Lodges of UAOD and AOD.

EGLD should be obligated to act in accordance with 
IGLD's Constitution and Rules as well as use IGLD's 
international rituals for meetings and initiations.
In case of disagreement, EGLD should apply to IGLD 
Grand President for conciliations.

Signed, sealed and delivered by the International Grand 
Lodge of Druidism in presence of the National Orders from 
Denmark, Germany, Norway, Sweden, Switzerland and 
United Kingdom.

In Unity, Peace and Concord.

Vejle, Denmark February 22nd 2020

   Kay Hagby                Geir-Kåre Jordheim                        
Grand President                      Grand Secretary                                                      
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Sommerbesøk hos Riks Stor Bibliotekar 
Svein Kristiansen 

Tekst og foto: Rolf A. 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 Bibliotekar Svein Kristiansen.

«Kjør hjem til RSBIBL og gjør et intervju». Bardens 
utsendte sa øyeblikkelig ja takk til redaktøren og tok 
straks veien fatt til dette hyggelige Bardenoppdraget. 
Bror Svein og skribenten har møttes i samme ærende 
en gang for noen år siden. Da var den hyggelige 
mossingen i sin første fireårs periode som Riks Stor 
Bibliotekar. Nå er han i sin andre, og situasjonen og 
forutsetningene for tradisjonelt utviklende 
Ordensarbeid er totalt forandret. Ingen losjemøter. 
Ingen Verdenskongress. Ingen tradisjonelle losje-
besøk eller druidiske høytider.

«Hva skal vi snakke om da?». Det var ingen kø for 
å borde fergen Horten- Moss. Dekksplassen er stor 
som en fotballbane og en reisende kan føle seg liten 
i selskap med et dusin lastebiler på det enorme bil-
dekket. Det er ingen servering i fergekafeen på veien 
over til Moss i disse Coronatider. Båtreisen tar jo 
bare en halv klokketime. Men i ensomheten uten 
kaffekoppen blir en sjøreise på flatt vann kjedelig. 
Reisedagen er den varmeste hittil dette året. Skyfritt. 
Vindstille. Sommer temperatur. Bror Svein og jeg 
kan snakke om været.

Så setter vi oss på den store luftige terrassen i sola 
utenfor stua til bror Svein og fru Lisbeth og snakker 
veldig lite om været. Det er lett å finne temaer innen-
for vår felles interesse Orden, Brødre, Losje, 
Framtid. Kaffen og kaker som smaker er på bordet 
på et øyeblikk og roen og den gode samtalen er over 
oss. Bror Svein har vært en aktiv losjebror lenge. 
Lisbeth ledet damelosjen når den ble stiftet i Moss. 
Sønnen Hans Jørgen er Edel Erk i losje Ovatstjernen. 
Broren hans, Old Erk Tom Arne har vært det.

Bror Svein er såkalt pensjonist. Men inntil nylig tok 
han oppdrag for Volvo med levering av nye busser til 

byer i nord. Det er jo jobb. Men turen med Lisbeth i 
bobil til Lofoten sist sommer toppet opplevelsene i 
vårt naturskjønne land. Tar med at de reiste i to uker 
uten å oppleve regnvær! Det var for dette paret en 
utradisjonell sommerferie. De bruker jo hytta i 
Østfold i utstrakt grad sammen med familien alle 
somre.

Det er ikke så mye nytt å drøye med i Barden. 
Ordensledelsen og Kansellisten ser framover og 
holder orden. Corona epidemien har stoppet nær-
kontakten brødre i mellom. Dresser og regalier 
henger på vent. Men det er ingen ting som hindrer 
brødre å sitte på to meters avstand og hygge seg 
sammen. 

Båtreisen tilbake over Oslofjorden gikk mye raskere 
enn veien over for et par timer siden. Bardens 
utsendte fikk et godt druidisk brodersamvær igjen.

Bror Svein fotografert på solterras-
sen hjemme i Moss. Losjeantrekket 
henger godt tilside i klesskapet 
mens vi venter på smittefrie tider.
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Bror Knut Wien ble tatt opp i Losje Elysium på 
Lillehammer den 6 Februar 1980. Bror Knut 
var senere med å starte losje Cygnus på Gjøvik, 
som ble stiftet den 26 Januar 1985. 

Knut har hatt følgende verv i Losjen, EdelErk i 
losje Cygnus, deretter Tjoe.

I 1192 kom bror Knut inn i Storlosjen Eidsiva, 
og her hadde han 2 verv, først Stor vakt og 
senere Stor Skattmester. Bror Knut Wien er i 
dag hedret til RiksOldErk-graden. 

Knut har også vært med og startet Concordia-
gildet på Gjøvik, og er i dag Oldermann der. 
Han er aktivt med og sørger for en rekke 
bedriftsbesøk og at en rekke aktiviteter blir 
gjennomført. Vi ønsker bror Knut mange fine 
losjeår fremover.

GJØVIK

LO
SJ

E  C
YGNUS  F •G

•D
•O

40 års tegn tildelt Knut Wien, losje Cygnus  
i Gjøvik, den 18 februar 2020

Tirsdag den 18. Februar hadde Losje Cygnus i Gjøvik Ovatmøte / høytidslosje  
med utdeling av 40 års tegn. Det var Losje Cygnus Knut Wien som fylte  

kravene til denne hedersprisen
Ved Skr Kay R. Kristiansen

ROE Knut Wien etter tildelingen.

Corona virusets skygge avler mange tanker.
En føler glede ved å tilhøre et brorskap, 
og en blir varm av alle kontaktene fra brødrene.
En leser Ordensloven og ser at veien videre må gå ved hjelp av 
Formålsparagrafene våre. Det er bare tre, men de klargjør veien.

Det som er dumt er at det er ikke de paragrafene vi snakker om.
I vårt sentrum er det gradsopprykk og muligheter til embeter som står.
Det er det vi drøfter.
Det er vanskelig å komme fra en jeg tankegang til å tenke vi.
Det er det Ordenen forventer av oss! 
Det er ingen utvei, vi må som Hans Børli sa:
lære det store vesle ordet Vi.

Syvende far i huset

Riks Old Erk og  
Hedersdruid Reidar Syversen
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Kaffeprat med Ridderen av Njotarøy,  
Bjørn Liverød

Bardens utsendte deltok i losje Ekens Høytidsmøte den 27. februar. Her ble bror 
Bjørn Liverød tildelt 40 års tegnet av embedsmenn i Storlosjen Skiringssal.

Tekst og foto: Rolf A. Eriksen

Alle medlemmer som kjenner bror Bjørn vet jo 
at han har vært svært aktivt og bidratt i 
Ordenens tjeneste mer enn gjennomsnittet. En 
kikk i matrikkelen viser jo også bildet av en 
særdeles aktiv bror og leder. En kan jo si at 40 
års tegnet ikke krever noen spesiell innsats. Det 
skal vises ære for trofastheten alene. Men bror 
Bjørn Liverød er en av de som skiller seg ut 
med større engasjement på merittlista.

Skribenten møter bror Bjørn på en hyggelig 
kafè i hans nærområde på Nøtterøy. Bror Bjørn 
ble medlem av losje Idris den 14. februar 1980. 
Så kan vi følge losjelivet hans med tette 
gradspasseringer til riddergraden den 
16.04.2004. Det begynte med en tid som ung i 
losje Idris og den druidiske tanken som han 
tente på som engasjert stifter og den første Edel 
Erk i losje Hedera i 1990. Ordensarbeidet traff 
ham. 

Fra hans fjerde år som medlem i 1984 prydes 
matrikkelen med embeder uavbrutt til 2006. 22 
år i Ordenens og brødrenes tjeneste som 
embedsmann i grunnlosjene og i Storlosjen. 
Dette viser et så tydelig bilde av en bror som 
har interessert seg i overkant for losjen og 
felles skapet. Han fortalte oss sin druidiske 
histo rie til vel femti brødre under brodermål-
tidet under feiringen av losje Hederas 30 års 
markering. 

Familien Liverød flyttet til fruens hjemkom-
mune Nøtterøy. Da fikk han 40 km kjørvei til 
losjen i Larvik og like langt hjem igjen. Men 
det ble mer tid bak rattet i de ni årene som Stor 
embedsmann i Storlosjen Ra. En av grunn-
losjene var Cromlech i Arendal og ytterpunktet 
den andre veien var Rasalas i Bø. En hyggelig 
oppgave som Stor embedsmann begynte i gara-
sjen hjemme klokka 1430 og sluttet på samme 
sted dagen etter klokka 0300. Bror Bjørn 
uttrykker stor takknemlighet for sin kones 
aksept. Hun så nok hvor mye det ga ham å gi 
av seg selv til brorskapet. 

Nå er Ridderen av Njotarøy mer hjemlig med 
gangavstand til sin losje Eken - eller for den 
saks skyld til kaffe på Nøtterøy Bakeri.

Ridderen av Njotarøy, Bjørn Liverød etter kaffe-
praten utenfor Nøtterø Bakeri & Konditori.
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Dette heftet ligger i Bibliotekars koffert og på hjemmesiden. 
 

 

 
 

Stùkan nr. 58 Gaia 
07.09.2013 
Gaia står for jorden. Veksten og alt det vakre 
som er rundt oss. Hun er kjærlighetens gud og 
fruktbarheten og livets sirkel samt naturens 
krefter. Hellige steder som knyttes til hennes 
navn er vanligvis hjemmet eller gården. Sammen 
med andre gudinner vokter hun spesielt 
på ungdommen. Det som knytter Gaia og 
Druidismen og våre idealer er veldig spesielt. For 
eksempel hennes tilknytning til naturen og 
omsorg for alt som lever. På samme vis som 
Druidismens mål er samhold, vennskap og 
broderkjærlighet. 

 

 

 

Losje nr. 59 Custos 
Stiftet 14.11.2015 
Custos betyr vakt eller vokter. Merket er 
viser Voldporten med vakttårn på 
Festningen i Fredrikstad. Vakten våker over 
festningen og i denne sammenheng 
over Druidene og Lunden. 
 
 
 
 
  
 
 
 
Losje nr. 60 Phoenix 
Stiftet 14.10.2017 
Fugl Fønix er et fabeldyr som gjenoppstår 
fra sin egen aske og som symboliserer 
Gjenoppstandelse og udødelighet. Phoenix 
har sitt stjernebilde på den sydlig halvkule. 
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Bror Jan Erik ble opptatt i losjen 12. februar 
1980 som en av de første medlemmene i losje 
Pythagoras etter at den ble stiftet. Han fyller 80 
år 11. mai og har således vært losjemedlem 
halve livet!

Bror Jan Erik har gjennom årene innehatt flere 
verv. Han er en av kun tre medlemmer i losje 
Pythagoras historie som har vært Edel Erk i to 
perioder. I tillegg har han i to perioder vært 
Stor Bibliotekar i Storlosje Viken.

Den høytidelige og stilfulle tildelingen av 40 
årstegnet ble foretatt av SEE Bjørn Christiansen 
sammen med fem av sine embetsmenn. Det 
vanket mange godord om jubilanten fra flere 
losjebrødre både i lunden og under brodermål-
tidet. Vi takker bror Jan Erik for det store 
arbeid han har lagt ned for vår losje. Bror Jan 
Erik har ikke vært så aktiv de seneste årene, 
men det var meget hyggelig å se han tilbake 
igjen denne kvelden.

OE Jan Erik Pettersen skulder ved skulder med sine losjebrødre etter tildelingen 
av 40 års tegnet.

40 års Veterantegn tildelt OE Jan E. Pettersen 
losje Pythagoras

Tirsdag 25. februar 2020 hadde 35 brødre samlet seg i losjehuset i Oslo for å hedre 
Old Erk bror Jan Erik Pettersen med 40 års medlemskap i losjen.

Ved /OE Arild Gjervan
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ROE Bjørn Evensen ble opptatt i vår orden 25. 
februar 1970 og ble ROE 15. mars 2013. De siste 
årene har hans helse gjort det umulig å delta 
aktivt på våre møter. Hans mange embeter i 
Merlins-stjerne og Storlosje Viken forteller at det 
ikke er viljen, men helsa som er årsaken til at han 
ikke har vært til stede de siste årene. 

Som losjebror tenker vi på bror Bjørn som rolig 
og behagelig. Vi føler oss alltid behagelig i sel-
skap med bror Bjørn. Hans alltid gode humør var 
hans kjennetegn. 

Bror Bjørn har aldri stukket seg frem. På tross av 
alle sine verv er han mere kjent som en god lytter 
enn som en som dominerer samtalene. Men han 
er allikevel tydelig til stede. Han har mye kunn-
skap og er en person man kan rådføre seg med. 
Han utførte sine embetsplikter med grundighet.

Som yrke er han selger. Han har arbeidet innen 
flere bransjer. Han har blant annet drevet med 
salg av lamper, sjokolade og konfeksjon. Yrket 
medførte at han var mye ute og reiste. Han var 
allikevel med på møter så ofte han kunne.

På hjemmebane likte han å drive med hagearbeid. 
Helst når det var sol og varmt. Sol og varme var 
viktig for bror Bjørn.

Musikk var også viktig i bror Bjørns liv. Han 
elsket klassisk musikk. Nyttårskonsertene gikk 
han aldri glipp av.

Jeg husker at jeg ble veldig overrasket da jeg 
hørte at bror Bjørn var blitt så syk. Han var alltid 
så blid og glad og så sunn og frisk ut. Han er 
fortsatt blid og glad. Han ser fortsatt sunn og frisk 
ut. Men hans skrantende helse har medført at han 
sjelden kommer ut av rullestolen på dagen. Han 
har også vanskelig for å uttrykke seg. Dette pla-
ger han veldig. For bror Bjørn er det godt å ha sin 
kone Berit som besøker han flere dager i uken. 
Det er høydepunkter i hverdagen.

Dagen etter at vi foretok tildelingen ble Solvik 
Bo og behandlingssenter «Corona-stengt» for 
alle besøk. Et av mange eksempler på at frem-
tiden ikke er forutsigbar

Tildeling av Seniorveterantegn til ROE 
Bjørn Evensen i Merlins-stjerne

En trofast bror med 50 år i Ordenens tjeneste
Ved ROE Bjørn Otto Strøm

ROE Bjørn Evensen fikk 
tildelt ordenens senior-
veterantegn på Solvik Bo 
og behandlingssenter etter 
50 år med trofast innsats i 
ordenens tjeneste. Bak bror 
Bjørn ser vi fv OE Jon Erik 
Larsen, SOE Bjørn Otto 
Strøm, SEE Bjørn 
Christiansen og ROE Per 
Lindahl. Berit Evensen var 
også til stede.
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ROE Gunnar Lie takket for seremonien og for 
utmerkelsen. Han fortalte at han var svært opp-
rømt over tildelingen og at han for første gang 
på lenge hadde vært nervøs før møtet og for 
seremonien. 

Etter det rituelle møtet i lunden samlet brø-
drene seg til brodermåltidet i spisesalen på 
Druidehuset i Larvik. Her hadde man måttet 
dekke et bord også inne i salongen pga det 
ekstraordinære store antallet brødre som var 
kommet til møtet i kveld. 

Gunnar Kåre Lie fikk OFT, Ordenens 
Fortjenestetegn i gull, på ovatmøte den  

5. desember i losje Idris i Larvik
Hederstegnet ble gitt ved en høytidelig og stilig druidisk seremoni utført av RSEE 

Geir-Kåre Jordheim med bistand av RSME Asbjørn Strand og RSSkr Roar 
Nygaard-Andersen. Idris’ EE under seremonien var Rune Martin Jacobsen.  

Det var totalt 82 brødre tilstede under seremonien oppe i Lunden. 
Ved Arne Høgstedt

Bilde: fra v: EE Rune Martin Jacobsen,  Gunnar Kåre Lie og RSEE Geir –Kåre Jordheim
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Under brodermåltidet tok RSEE Geit-Kåre 
Jordhaug ordet og gratulerte bror Gunnar med 
utmerkelsen. Han opplyste også at bror Gunnar 
var den 3.bror som fikk OFT i Idris. Han opp-
fordret bror Gunnar til å sette seg nye mål som 
for eks å få seniorveterantegnet, det er tross alt 
bare 24 år fram. 

RSME Asbjørn Strand holdt tale for bror 
Gunnar og opplyste at riddertittelen til bror 
Gunnar var «Ridder av den opplyste vei». Han 
mente at hederstegnet bror Gunnar hadde fått i 
kveld var særdeles velfortjent og at det var en 
ære i tildele ham dette. I de 26 år som bror 
Gunnar har vært medlem i Druidelosjen har 
han vært i embedskollegiet 19 av dem. Han har 
fyllt embedene med kløkt og verdighet. Bror 
Gunnar er på møter så sant han kan. Han har et 
stort engasjement for losje Idris. Oppmøte her 
i kveld skyldes mye at han også har et stort 
engasjement for andre klubber. Han gir gjerne 
gode råd og deltar gjerne aktivt i klubbens 
utvikling. 

Bror Gunnar er en av losjebrødrene i hele orde-
nen med flest møter i løpet av et år. RSME 

mente at ord som håp, tålmodighet, ærlighet og 
brorskap var gode beskrivelser av bror Gunnar. 
Han avsluttet sin tale med å takke for godt 
samarbeid og ekte brorskap gjennom mange år.

EE Rune Martin Jacobsen gratulerte også bror 
Gunnar med utmerkelsen og fortalte at man i 
losje Idris satte umåtelig stor pris på bror 
Gunnar og alt han har bidratt med til losjen. 
Han opplyste at bror Gunnar var glad i dikt og 
da spesielt vår lokale dikter Herman Wildenvey. 
EE avsluttet med å lese diktet «Den glemte 
hane» og opplyste at bror Gunnar er en skikke-
lig positiv fyr som best kan beskrives med 
«Utsett ikke til i morgen – det du kan ha glede 
av i dag».  

Bror Gunnar takket for en flott seremoni. 

Han sammenlignet losjen med en vandrings-
vei. Han takket alle brødrene og sa at dere er 
alle min motivasjon og at dere alle betyr noe 
spesielt for meg, hver og en av dere. 

Han avsluttet med å ønske alle brødrene God 
Jul og Godt Nytt år. 
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Ideelt

I dag skal jeg snakke om lengsel
Vi lengter alle etter ulike ting, noen lengter etter å komme seg gjennom  

uka slik at de kan ha fri i helga- eller at man skal få barn og barnebarn på besøk. 
Andre har en lengsel etter å tilhøre noe, det være seg en gruppe som har  

felles interesser - eller det å spille fotball på et lag.

Ideelt ved EE Erik Dørhellen,losje Malva i Porsgrunn.

Lengsel kan også være at man søker etter noe 
betydningsfullt. For min egen del har min tid 
i losjen gjort at jeg har innsett, at jeg også 
hadde en lengsel etter noe jeg ser på som 
betydningsfullt. En Lengsel etter et felles-
skap utenfor de fellesskap jeg allerede var en 
del av.

Denne lengselen har jeg også følt på i mitt 
idrettsliv. Idretten er også et fellesskap som 
gir mye, men det er noe som mangler. For i 
idretten er det å vinne det viktigste, enten 
som individuell utøver eller som del av et 
lag. Men det er uten å oppnå noen høyere 
forståelse av seg selv og andre.

Mitt første år i losjen ble, som for oss alle, 
tilbrakt på den grønne benken. Der forsøkte 
jeg å få med meg alt som skjedde i Lunden. 
Jeg fikk sakte og sikkert en forståelse for noe 
av det som, for meg, er essensen av 
Druidismen. Dette fortsatt i mitt andre år, på 

den blå benken. Da fikk jeg innblikk i stadig 
mer av det jeg nå ser på som grunnsteinen for 
min druidiske vandring. Det som jeg ser på 
som min grunnstein for min druidiske vand-
ring, og som jeg har lengtet etter er: Broder-
kjærligheten.

Jeg kan komme hit til losjen etter en dårlig 
dag, og blir tatt imot av brødre som er opp-
riktig glad for å se meg.  Broderkjærlighetens 
tanke fyller meg og binder meg sammen med 
dere andre brødre, tross all forskjell i smått 
og stort. Ingen bror skal stå alene uansett 
hvor sterk, sunn, klok eller rik han er. Alle 
brødre trenger velvilje, medfølelse og hjelp. 
Trenger man velvilje skal vi andre brødre gi 
deg det, vi skal vise medfølelse -og vi skal 
hjelpe når du har behov for hjelp.

Så for meg var min lengsel broderkjærlighet.
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Dette var siste møtet i en embedsperiode, og 
Edel Erk Terje Egrem og hans embedsmenn 
ledet møtet godt preget av trygghet og forbered-
elser.

Foruten embedsmenn fra Storlosjen Ra var 
brødre fra losje Eken godt representert. Det 
mangeårige vennskapet og samarbeidet mel-
lom disse losjene var nok en naturlig årsak til 
tilstrømmingen fra Tønsberg. Men en av Ekens 
brødre Riks Old Erk Bjørn Liverød trakk nok 
interessen for markeringen noen grader opp. 
Bror Bjørn var i sin tid medlem av losje Idris. 
Her var ROE Per Sørensen Edel Erk. Begge 
ivret for en losje nr 2 i Larvik og ble ideens 
pådrivere. Ingenting var mer naturlig enn at 

Bjørn Liverød ble losjens første Edel Erk. Han 
bor nå på Nøtterøy et steinkast fra losjehuset 
Gimle og bærer riddernavnet Ridderen av 
Njotarøy.

Bror Bjørn viser godt at han forstatt har et 
hjerte for sin gamle losje og har nok vært en 
pådriver for å etablere det mangeårige samar-
beidet mellom losje Hedera, losje Fraternitas 
og losje Eken med årlige godt besøkte felles-
møter.

Det rituelle møtet, Brodermåltid og etterlosje 
var et rungende jublende fellesskap til natten 
banket på og sendte alle brødre hjem med nye 
gode losjeminner.

Losje Hedera feiret sine første 30 år
Losjehuset i Larvik åpnet dørene for egne brødre og gjester mandag den 3. mars. 

Høytidelig, hyggelig, trivelig og med et fullsatt brodermåltid i festens tegn.

Ved Rolf A. Eriksen

Fra venstre Per Sørensen, Bjørn Liverød og Hans Olav Nystrøm (EE i Eken)
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EE i Losje Silva Terje Uthus innledet møtet med 
å minne oss på, at for å forstå nåtiden og frem-
tiden er det viktig å kjenne fortiden. Dette er også 
viktig for å forstå vår druidiske vandring. OE 
Knut Nilsveen fulgte dette flott opp, med et inn-
legg om Losje Silva spede begynnelse for 40 år 
siden. Her fikk vi høre om alt dugnadsarbeidet 
som den tiden ble nedlagt av losjens brødre. Bror 
Svein Kåre var en drivkraft også på denne tiden. 
Vi yngre brødre som sånn sett har kommet til dek-
ket bord, får bare bøye oss i støvet. Bror Svein 
Kåre understreket at det viktigste og beste minnet 

i gjennom disse 40 årene var samholdet og venn-
skapet som var drivkraften. Svein Kåre har i alle 
år ivret for besøk i andre losjer, samtidig som han 
har vært en foregangsbror ved å ta vare på nye og 
yngre brødre. Vi er mange som har satt pris på 
hans varme og lune vesen i gjennom disse 40 år. 
Det gleder oss at han fortsatt er ivrig og tilstede 
på stort sett alle møter. Vi gratulerer med FGDO`s 
40 års hederstegn og utmerkelse.

OE Roger Nygaard

Høytidsmøte i Losje Silva, Elverum, 
med 40 års tegn

Torsdag 20. februar 2020 var en høytidsdag i vår losje. En av våre eldre og mest 
erfarne losjebror ble tildelt FGDO`s 40 års tegn. Her ble OE Svein Kåre Senderud 

på høytidelig vis, tildelt utmerkelsen av Storlosjen Eidsiva sine embetsmenn.

Tekst:R.Nygård, foto:A.Kvarnstrøm

På bildet: RSV Arnfinn Lien, OE Svein Kåre Senderud, SEE Harald Juliussen
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Møtet er legendarisk da dette er første gang 
losjene i Bergen og Losje Yggdrasil i Haugesund 
treffes på et ordinært ovatmøte. Edel Erk William 
Jenssen fra Losje Corona var initiativtager og det 
har vært planlagt i lang tid. Bror William sier det 
er veldig viktig å besøke andre losjer og bli kjent 
med flere brødre. 

Yggdrasil fikk gode tilbakemeldinger på et godt 
gjennomført møte. EE Håkan Mortensen fra 
Losje Mithras holdt et glimrende ideelt innlegg 
med tittel: «Hva er egentlig brorskap».  Etterpå 
ble brødrene geleidet ned i festsalen til broder-
måltidet som bestod av Ølbraisert lammeskank 

med potetstappe, rotgrønnsaker og rødvinssaus. 
Det var en spesielt god stemning med både flere 
reflekterte taler og morsomme vitser rundt bordet. 
Etterpå var det etterlosje med kringler og kokos-
boller og åpen bar.

Det ble lansert en ide som det skal jobbes videre 
med. Losje Yggdrasil som ligger mellom Bergen 
og Stavanger/Bryne skal legge minst ett Ovatmøte 
pr. losjetermin til en fredag. Dette vil gi brødre fra 
ulike losjer på Vestlandet, hvor det er store 
avstander, en bedre mulighet for å treffe nye brø-
dre og samtidig knytte losjene på Vestlandet nær-
mer sammen.

Legendarisk og fremtidsrettet  
losjetreff i Haugesund

11 brødre fra losjene Corona og Mithras i Bergen tok turen ned til  
Haugesund for å besøke Losje Yggdrasil.

Ved EE Jan Petter Holm,losje Yggdrasil

Brødre fra losjene Mithras, Corona og Yggdrasil i hyggelig samvær.
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Bror Per ble tatt opp i losje Idris 3.november 1969 
og har innehatt 9 embeter for grunnlosjen og stor-
losjen. 28. april 2006, ble bror Per tildelt 7. grad, 
med navnet «Ridder av giverglede». Dette navnet 
passer bror Per for sitt engasjement for losjen 
generelt og for losje Idris innsamling for hjelp til 
de som ikke har det så lett i Larvik.

Utdelingen av Senior veterantegnet, var en verdig 
og høytidelig handling som ble holdt av 
Riksstorlosjen, ledet av RSEE Geir-Kåre 
Jordheim.

Bror Per er en engasjert person som setter losje-
arbeid og omtanke for andre brødre høyt.  Derfor 
er det veldig interessant og lærerikt å snakke med 
ham om losjearbeid.

ROE Per Sørensen satte veldig stor pris på utdel-
ingen av Senior veterantegnet.

Høytidsmøte avholdt i losje Idris i Larvik  
Torsdag 7. november 2019

Torsdag 7.november 2019, avholdt losje Idris i Larvik høytidsmøte og  
pinnekjøttlag med 78 brødre tilstede.  Dette høytidsmøte ble holdt i anledning  

tildeling av Senior veterantegn til ROE Per Sørensen

Ved Bibliotekar Trond Jensen, losje Idris

Fra venstre: RSV Arnfinn Lien, ROE Per Sørensen, RSEE Geir-Kåre Jordheim, 
RSME Asbjørn Strand,EE Rune Martin Jacobsen
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Blind – ingen hindring ...  
Runar Kvam, losje Avalon, fikk 3. grad

Tekst: Fred Øveraas, foto: Asbjørn Eggesbø

«Utgangspunktet var kanskje ikke det beste i 
oppveksten,» sier Runar, «for jeg var blind på det 
ene øyet, og synet på det andre ble gradvis dårli-
gere etter en kreftsykdom på netthinna. Da jeg 
ble invitert inn i losjen hadde jeg 15% syn, men 
allerede året etter forsvant synet helt. Erting og 
plaging fikk jeg jo føle på, men jeg taklet det gan-
ske bra, synes jeg. Jeg har alltid værtr glad i 
idrett, og derfor ble det som å være fanget i min 
egen kropp, isolert fra de vanlige aktivitetene, da 
synet ble borte.»

Runar er i dag en  kraftplugg på nærmere to 
meter, men en ydmyk og varm losjebror. Vi lurte 
derfor på hvordan han reagerte, da han ble invi-
tert inn i losjen.

Jeg ble spurt i 2017, og fikk i løpet av kort tid 
mange små drypp av info omkring det å være i 
losjebror. Det virket spennende for meg å få litt 
mer voksenvenner. Men det var en undring der 
også – hva er nå egentlig dette? Nå hadde jeg hørt 
mye fint om losjemiljøet – og at man blir et mer 
harmonisk og fredfylt menneske ved å være med 
der. Jeg har jo, som de fleste andre, noen dårlige 
vaner – og dermed et forbedrings-potensiale. Jeg 
trengte noe å strekke meg etter. Nettopp det var 

altså hovedgrunnen til at jeg sa jeg ja. 

Men noe butta imot. Kona  hadde hørt og lest noe 
om losjer – noe som skremte henne litt. men etter 
møtet med losjefolk fikk jeg aksept forholdsvis 
fort.

Jeg var mer opptatt av det påståtte  samholdet, så 
da min kollega på jobben, bror Yngve, spurte om 
det var greit med et infomøte hjemme hos meg, 
svarte jeg ja. 

Jeg nevnte i møtet med dem at manglende syn 
trolig ville være et problem, men svaret var tyde-
lig og klart. «Det er mennesket Runar vi i losjen 
trenger, og ikke øynene dine!»

 Flott å høre for meg som ikke ville være en som 
alle måtte ta hensyn til og synes synd på.  For 
akkurat det synes jeg  hadde vært vanskelig. 

I dag ser jeg at alt med losjen faller så naturlig – 
jeg glir lett inn – og føler ikke at jeg  er en byrde 
for de andre. 

Opptatt i 1. Grad.
Ventingen i forkant av møtet skapte en spenning i 
meg. Som sagt hadde jeg litt syn - klarte å se 
bordkanten, lysa, heftet på bordet. Folk romsterte 

EE Dag Brandt, Runar 
Kvam og RSCM Otto 
Grønningen.
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Fra grunnlosjene

veldig ute i gangen, og jeg ventet at de skulle rause 
inn. Rutinene viste seg å være helt greie, noe som 
forsterket forventningene mine. Seremonien føltes 
verdig og flott – og ikke noe skummel.

Hele kvelden følte jeg at dette var  MIN dag. Jeg 
Ble fylt av en slags spent positivitet – en god-
følelse. Alle var hyggelige, blide og inkluderende. 

Hva er din erfaring med losjen så langt?
Jeg må fremheve positiviteten og måten brødrene 
legger alt til rette på – så jeg kan oppleve og erfare 
at Avalon og brødrene er veldig inkluderende. 
Følte at jeg passet veldig godt inn – bortsett fra at 
jeg aldri klarte å gjøre noe nytte for meg i festut-
valget. En måned etter jeg kom med i i det utval-
get, forsvant jo synet helt. Da var det ikke så 
enkelt med pynting og rydding osv. Følte litt på 
det å være lite til nytte.

Resepsjonene til andre og tredje grad – inneholdt 
strålende seremonier og et godt og klart budskap.  
Alle inntrykk gikk meg rett til hjertet. 

Flott var det også at min fadder i losjen gjorde sin 
fadderoppgave til noe betydningsfullt for meg. 
Han tok meg med ut på en tur i skauen – og snak-
ket om alt i forhold til resepsjonene og hvilke 
lærdommer dette skulle gi meg, både det praktiske 
og det symbolske – dermed ble det skapt klare 
bilder inne i hodet mitt. 

Tidlig i losjelivet mitt visste ikke alle hvordan de 
skulle forholde seg til en blind bror, men det at jeg 
var åpen på alt og brukte mye selvironi – ufarlig-
gjorde situasjonen for dem. Dermed gjorde jeg det 
vel litt enklere for dem å betrakte meg som en 
hvilken som helst bror.

Det har selvsagt også hatt stor betydning, at 
enkelte brødre har vist ualminnelig støtte både i 
det praktiske på losjen og i hverdagen. Jeg har fått 
en mer aktivt lyttende livssituasjon, og jeg lærte å 
ta mine kamper og frustrasjoner på en mer tålmo-
dig måte, møte alt med vennlighet og broderkjær-
lighet. Det er ikke så lett lenger å føle seg såret og 
skuffet.

Losjen har bidratt til en mer rolig og harmonisk 
situasjon enn noen gang tidligere. Ikke redd for å 
dumme meg ut – indre ro ble forsterket og trygg-
heten blant seende mye større.

Gode hjelpetiltak gjennom NAV
Rent privat skjedde det også mye betydningsfullt 
for meg. Jeg søkte om – og fikk - en personlig 
trener. Dette har resultert i fysisk aktivitet ute, 
inkludert løping med ledsager. Dessuten fikk jeg 
godkjent at jeg skulle få førerhund.  Labradoren 
«Hope» er nå godt tilpasset meg og min familie – 
og ledsager meg til og fra jobb.

Sykdom hjemme
Så kom det en prøvelse vi kunne ønske at vi ikke 
hadde hatt. Kona mi – fikk konstatert kreft. Nå ble 
den gode ballasten fra losjelivet viktig å ha med 
seg. Ja, en virkelig styrke.  Jeg klarte å være mer 
støttende og sterk hjemme. Heldigvis løste kreft-
problemet seg til det beste, og livet har normalisert 
seg igjen.
Så takk til losjen for gode  verdier, noe som påvir-
ker meg sterkt dagliglivet. 

Ukas høydepunkt
Det er mange som sier at de ikke passer inn i 
losjen, og enkelte slutter – hva med deg?
Annenhver tirsdag er mitt høydepunkt i uka. Da 
jeg dresser meg opp til samvær med brødrene.  
Som blind bruker jeg jo ekstra mye energi i løpet 
av en uke sammenlignet med seende. Men - når 
jeg gjør meg klar til losjemøtet, kjenner jeg at jeg 
senker skuldrene og forbereder sinnet mitt på en 
fint samvær med brødrene. Losjekvelden gjør meg 
til en av de mange – på like fot. Losjen er et har-
monisk Brodersamfunn, som bør passe for alle 
uavhengig av handicap eller livssituasjon. 
De tre viktigste tingene for meg vedrørende losjen 
er:
1.  Det nære og varme inkluderende fellesskapet 

med brødrene.
2.  Å lære å bidra til et bedre liv for andre, både i 

og utenfor losjen.
3.  At losjekveldene gir så mye glede, harmoni og 

energi både til det private livet mitt og til jobben.

Andre interesser eller fritidsaktiviteter?
Jeg med på Geo-cashing så jeg kommer ut i natu-
ren. Dessuten leser jeg mye. 2-3 bøker hver uke. 
Lydbøker, altså.  

Som nyslått 3. Gradsbror, ønsker vi Runar lykke 
til på sin Druidiske vandring videre. 
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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



26    Barden nr. 2 – 2020

Eiendomstaksering
Skadetaksering

Tilstandsrapport
Byggebistand

Mesa Drift AS

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

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

www.averditakst.no
post@averditakst.no

55 27 90 00 - 906 21 401

Losje Malus fyller 40 år!
Ordensbrødre med ledsagere inviteres til å feire med oss.

PROGRAM: Fredag 09. oktober:
•  Sosial sammenkomst i Losjens lokaler fra kl. 18:00, Tunet Sjuseteveien 3, 

Øystese.   (lokalene er rett over veien fra hotellet)

Lørdag 10. oktober:
• Mottagelse for alle deltakere i Losjens lokaler kl. 11:00
• Stiftelsesmøte, 1.grad, for brødre i Losjens lokaler kl. 12:00
•  Sosial sammenkomst med sidersmaking for brødre og ledsagere i losjens 

lokaler kl. 18:00.
• Festmiddag på Hardangerfjord Hotell kl. 19:00.

Ledsagere kan på lørdag benytte seg av Hardangerbadet. Hardangerbadet 
ligger vegg-i-vegg med hotellet og er helsepark, bade- og svømmeanlegg og 
visningssenter for laks – alt i ett. Som gjest på hotellet får du gratis adgang til 
badeanlegget og treningsfasilitetene.  
Se mer på; https://hardangerfjord-hotel.no

Overnatting:
Det er avholdt et antall rom på Hardangerfjord Hotell til rabattert pris.  
Dobbeltrom kr. 1595.- Enkeltrom kr. 1295.- per natt inkl. frokost.

 HARDANGER

LO
SJ

E  M
ALUS  F •G

•D
•O

Prisen for bevertning og 
3 retters fest middagen 
er kr. 660.- per pers.

Påmeldingsfrist er  
10. september 2020. 

Påmelding er ikke  
gjeldende før betaling er 
utført til kontonummer: 
3562.07.02585

For påmelding, kontakt, 
Anders Sandven, e-post; 
sandven2@broadpark.no  
mobil; 928 93 468
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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 

Custos Thomas Tvete Berger 29.05.1977 05.02.2020 Storlosjen Borgar
Custos Sandor Ferenc Bøhm 20.01.1971 05.02.2020 Storlosjen Borgar
Custos Raymond Simensen 19.02.1966 05.02.2020 Storlosjen Borgar
Custos Kent Abel Stenersen 08.02.1975 05.02.2020 Storlosjen Borgar
Jadar Bjørn Vidar Fotland 25.03.1982 06.02.2020 Storlosjen Rygir
Ram Christian Granholmen 02.09.1993 06.02.2020 Storlosjen Borgar
Ram Øivind Guttormsen 24.11.1964 06.02.2020 Storlosjen Borgar
Ram Marius Cristea 16.10.1970 06.02.2020 Storlosjen Borgar
Hedera Kim Richard Olsen 22.04.1972 06.02.2020 Storlosjen Ra
Hedera Ole Røsholt 27.08.1958 06.02.2020 Storlosjen Ra
Jadar Livar Risa 11.03.1965 06.02.2020 Storlosjen Rygir
Myrica Jan Terje Hestås 05.09.1967 10.02.2020 Storlosjen Ra
Myrica Tom Jøran Jørgensen 23.09.1957 10.02.2020 Storlosjen Ra
Kriton Odd Arne Aas 08.02.1949 12.02.2020 Storlosjen Borgar
Plenydd Sebastian T. Gjerstad 21.01.1995 13.02.2020 Storlosjen Rygir
Pastos Robert Zalar 16.02.1986 13.02.2020 Storlosjen Dovre
Nemeton Bjørn Åstrøm 21.12.1944 17.02.2020 Storlosjen Eidsiva
Gaia Friðgeir Gíslason 12.12.1975 25.02.2020 Storstukan Isafold
Gaia Geir Gunnarsson 10.01.1973 25.02.2020 Storstukan Isafold
Gaia Fannar Smári Vilhjálmsson 03.05.1986 25.02.2020 Storstukan Isafold
Sanden Frode Eikeland 16.09.1972 27.02.2020 Storlosjen Agder
Sagalund Ragnar Krøger 04.04.1953 03.03.2020 Storlosjen Haugar
Tryggvason Ove Stangeland 04.09.1961 04.03.2020 Storlosjen Rygir
Tryggvason Rolf Gunnar Olsen 08.08.1960 04.03.2020 Storlosjen Rygir

Vi gratulerer
50 år
Jadar Sigve  Bru 18.06.1970
Jadar Nils  Refve 26.06.1970
Custos Lars  Buskoven 27.06.1970
Celyn Hans  Hellsten 06.07.1970
Cromlech Jarle  Stang 07.07.1970
Janus Ólafur  Jóhannesson 10.07.1970
Druidstjernen Peter  Hazeland 17.07.1970
Celyn Trygve  Sirnes 23.07.1970
Syvstjernen Morten  Klasbu 24.07.1970
Fjölnir Ólafur  Ásmundsson 31.07.1970
Plenydd Tom  Reke 07.08.1970
Eken Morten Høst  Eriksen 08.08.1970
Balder Jørgen Ulrik  Berg 17.08.1970
Fraternitas Børge  Wilhelmsen 17.08.1970
Sanden Roy Georg  Abrahamsen 18.08.1970

60 år
Myrica Ivar  Svalastog 01.06.1960
Hringar Ole Henrik  Brekke 02.06.1960
Myrica Asbjørn  Strand 06.06.1960
Nordstjernen Terje  Gewelt 08.06.1960
Hringar Leif Yngve  Solhjem 12.06.1960
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Ideelt Vi gratulerer
Selago Jon Erik  Hermansen 14.06.1960
Merlins-stjerne Johan  Jonhaugen 15.06.1960
Jadar Arild  Erga 17.06.1960
Skjalgsson Svein Egil  Wærsland 18.06.1960
Sanden Per Yngvar  Lorentzen 22.06.1960
Sølvstjernen Morten  Løvdal 28.06.1960
Eken Børre  Floer 08.07.1960
Allbota Nils Steinar  Sundbø 10.07.1960
Kriton Torvaldur  Hannesson 16.07.1960
Custos Rune  Berntsen 23.07.1960
Silva Arnfinn  Lien 02.08.1960
Tryggvason Rolf Gunnar  Olsen 08.08.1960
Skjalgsson Thor Jan  Hermansen 11.08.1960
Silva Trond  Andersen 11.08.1960
Cetus Erik  Wefring 11.08.1960
Plenydd Tom Øyvin  Landsnes 16.08.1960
Druidborgen Tore  Norbom 23.08.1960
Merlins-stjerne Ulf  Noren 23.08.1960

70 år
Tryggvason Knut Henning  Eide 04.06.1950
Mithras Tor  Hisdal 08.06.1950
Malva Øystein  Johansen 08.06.1950
Nidaros Jan  Solli 18.06.1950
Nemeton Per Arne  Lillehagen 27.06.1950
Myrica Arve  Nesmark 03.07.1950
Selago Hans  Klepsland 04.07.1950
Sanden Dag  Svenning 09.08.1950
Myrica Ole  Helgedagsrud 19.08.1950

75 år
Allbota Herbjørn Eugen  Boutenko 10.06.1945
Silva Christoffer  Vig 11.06.1945
Sanden Otto Arild  Skisland 12.06.1945
Misteltein Olav  Wåge 12.06.1945
Celyn Tor Ole  Tande 16.06.1945
Malva Ola Ansgar Durold  Aas 26.06.1945
Ovatstjernen Reidar  Halvorsen 01.07.1945
Nidaros Svein  Øien 06.07.1945
Ovatstjernen Alf Wilhelm  Peterson 09.07.1945
Sagalund Kjell  Hamer 10.07.1945
Cromlech Ole Johan  Westbye 20.07.1945
Elysium Jon Kåre  Austnes 20.07.1945
Silva Svein Einar  Simensen 25.07.1945
Abaris Niels Olav  Hansen 25.07.1945
Fraternitas Svein  Rolstad 02.08.1945
Cygnus Bjørn Roar  Enersen 02.08.1945
Abaris Håkon Roar  Løken 03.08.1945
Syvstjernen Arvid  Hansen 11.08.1945
Kriton Asbjørn  Utaker 14.08.1945
Malus Helge E.  Olsen 17.08.1945
Cromlech Svein  Knutsen 18.08.1945
Fraternitas Hans Freddy  Henriksen 25.08.1945
Kriton Kjell Arne  Furuholt 26.08.1945
Fraternitas Roar  Mørk 31.08.1945
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Vi gratulerer

Dødsfall

Vi lyser fred over våre brødres minne.

80 år
Merlins-stjerne Ingar  Dobloug Dy. 04.06.1940
Tryggvason Tor Sigmund  Tjelta 24.06.1940
Eken Per Helge  Hvatum 25.06.1940
Druidstjernen Gunnar  Berg 01.07.1940
Allbota Yngve  Rismyhr 14.07.1940
Ovatstjernen Arvid  Eriksen 19.07.1940
Syvstjernen Dag Hermann Kjell  Maurås 22.07.1940
Geysir Gunnar Jón  Kristjánsson 29.07.1940
Cetus Ottar  Hansen 08.08.1940

85 år
Abaris Terje  Lystad 06.06.1935
Sagalund Øivind Staale  Larsen 22.06.1935
Druidborgen Kai Georg  Karlsen 29.06.1935
Ovatstjernen Bjørn O.  Wilhelmsen 10.07.1935
Bardstjernen Hans  Øyen 21.07.1935

   Opptatt i  
Losje Navn Født Ordenen Død

Avalon 6. grads bror Erik Ness Christiansen 16.07.1928 31.03.1981 06.02.2020

Idris 6. grads bror Johan Fredrik Fredriksen 08.10.1933 13.01.1965 15.02.2020

Eken 6. grads bror Bjarne Bø  24.03.1939 15.10.1992 16.02.2020

Sagalund 6. grads bror Per Arnesen 04.10.1930 02.04.1968 23.02.2020

Selago 6. grads bror Jan Rosvold 17.04.1939 27.11.1975 25.02.2020

Fraternitas 6. grads bror Torbjørn Holtan 15.04.1939 26.11.1980 03.03.2020

Fjölnir 6. grads bror Jon Robert Jack 15.09.1948 23.10.1996 18.03.2020

Sagalund 6. grads bror Svein Svensen 31.01.1927 15.04.1980 24.03.2020

Jadar 6. grads bror Leif Storhaug 01.10.1941 30.03.1995 29.03.2020

Nordstjernen 6. grads bror Willy Kolbjørn Bjørnstad 02.10.1928 06.01.1982 18.04.2020

Sagalund 5. grads bror Roar Kristoffersen 14.05.1943 27.09.2005 19.04.2020

Yggdrasil 6. grads bror Edin Otterholm 09.07.1952 14.09.2000 24.04.2020

Ovatstjernen 5. grads bror Kjell H. Olsen 17.08.1934 03.05.1996 30.04.2020

Kriton 1. grads bror Odd Arne Aas 08.02.1949 12.02.2020 03.05.2020
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Nordre Fokserød 15 - 3241 Sandefjord
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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
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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
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