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Fra redaktørens skrivebord

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

INNHOLD

I dette nummeret har vi vært nødt til å drive «opp-
søkende journalistikk» i større grad enn tidligere. 
Tilgangen på innsendte artikler vedrørende jubi-
leer, gradsoprykk, ideelle innlegg og reiser har 
vært mangelvare. Det er derfor gledelig å erfare at 
de vi har tatt kontakt med for å produsere stoff har 
vært meget velvillige.

Ut av intet har vi fått tilsendt en artikkel – sakset 
fra avisa Setesdølen- hvor losjebror Andreas 
Skjærli, sammen med flere, har renovert et hus for 
en mor og to døtre. Huset var nærmest ubeboelig. 
Et stort, kostbart og arbeidskrevende prosjekt som 
ikke kostet eieren noe. Dette er et av mange 
eksempler på hva ildsjeler kan få til. Spesielt opp-
løftende er det når Andreas sier at losjearbeidet og 
de druidiske læresetninger har inspirert han til å 
gjøre noe for sine medmennesker.  

Jeg fikk et tips fra ROE Finn Egil Johannessen om 
en litt spesiell losjebror i losje Taiga på Elverum. 
Han hadde fått navnet sitt i Guiness rekordbok for 
å ha gjennomført en lokal teaterforestilling  hver 
eneste dag, 365 ganger, i løpet av et år. I tillegg 
skulle han ha syklet jorden rundt.

Jeg tok et par telefoner og fikk snakke med ROE 
Morten Torgersen i losje Taiga. Han tok utford-
ringen – og tre dager senere fikk jeg tilsendt en 
knakende god artikkel om Gotmar Rustad, nåvær-
ende EE i losje Taiga. 

Det er bestandig artig å få innsyn i andre losje-
brødres liv og tanker. Losjebrødrene i Den norske 
Druidorden er tydeligvis ikke en ensartet masse. 
Og takk for det! Kanskje kan historiene ovenfor 
inspirere andre til å melde seg inn i vår orden?

Bardens «utskremte» journalist, Rolf Anker 
Eriksen har oppsøkt og intervjuet yngre brødre, 
RSV Arnfinn Lien samt bidratt med et par ideelle 
innlegg. Bra jobba Rolf Anker!

Fra SBibl i losje Eidsiva, Jan Utengen, har vi mot-
tatt en artikkel om hvordan tre yngre brødre i losje 
Nemeton opplever losjelivet i disse tider. 
Opplysende og interessant.

I tillegg har jeg plukket fram et par ideelle innlegg 
fra arkivet, samt to ideelle innlegg som er sendt ut 
digitalt til brødrene på respektive møtedager. Jeg 
takker alle for bidragene.

Forsidebildet jeg har funnet frem fra mitt arkiv 
symboliserer gleden og hyggen vi utstråler når vi 
møtes – og har gjort en jobb sammen. La oss se 
fremover! Vi sees snart igjen.

Folk som vil forbedre 
hele verden, kan med hell   
starte i dens sentrum
og begynne med seg selv.

Piet Hein

Side 1 Forsidebilde losje Custos:  
 Vi møtes snart – til samhold og hygge.
Side 2 Fra redaktørens skrivebord
Side 3 RSEE
Side 4/5 Ordenen informerer
Side 6/7 Intervju med RSV Arnfinn Lien
Side 8/9 Andreas Skjærli – velgjørenhet
Side 10/12 Gotmar Rustad – en spesiell historie
Side 13 Håndtrykket – ideelt

Side 14/15 Hvem er jeg – ideelt
Side 16/17 Samtale med yngre brødre i losje Nemeton
Side 18      «Æille har et syssenbonn på Gjøvik» -ideelt
Side 19 Misteltein som medisin
Side 20/21 Møtelistens historie
Side 22 Nettmøte i Merlins-Stjerne
Side 23 Ventetiden – ideelt
Side 24 Ordenskapittelet

Fra ord til handling
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I en krevende tid er det godt å se at mange av våre losjer er 
kreative, Det arrangeres flere gode møtepunkter for brødrene.  
Felles turer eller telefonsamtaler hvor hverdagen deles blir til  
inspirasjon og glede for mange. En venn og bror er svaret for  
mange på det behovet vi føler akkurat nå.

Alle embetsmenn kjenner på det å ikke få utført sine oppgaver.  
Vi vil så gjerne ha aktivitet! Det er mange som venter på grads
passeringer, tegn og høytidsmøter. Mens vi venter, la våre brødre  
få det beste i oss. På samme måte som vi deler nedturer, la oss dele 
oppturene. I et brorskap kan tanker ønsker og forventinger deles, 
uten at det stilles krav.

Kontakt dine brødre for å få tiden til å leve. La oss fylle hverandres 
behov, og ikke vår egen tomhet. Om vi en tid er skilt fra samværet 
med våre losjekvelder, så vet vi de kommer tilbake. 
Det vi setter pris på blir alltid tydeligere i dets fravær.

La det være til inspirasjon for oss alle, og hjelp hverandre til å  
se at ingen står alene og er ensomme i denne tiden!
Med ønske om gode og lysere dager fremover!

Med broderlig hilsen i EFS
GeirKåre Jordheim
RSEE
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RSEE GeirKåre Jordheim.
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4   Barden nr. 1 – 2021

Kjære brødre, Godt Nytt År!

Pandemien styrer fortsatt livene våre i stor grad, men la oss håpe at vaksinasjonen 
gir god effekt og bringer oss tilbake til det gode losjelivet igjen så snart som mulig. 

Ordensledelsen har besluttet at nedstengningen av ordinær losjedrift og rituelle 
møter videreføres foreløpig frem til påske. Losjene oppfordres imidlertid til å holde 
kontakt med brødrene og ev å finne alternative aktiviteter og sosiale treff innenfor 
de til enhver tids gjeldende nasjonale og lokale retningslinjer.

Som følge av situasjonen er det er gitt en rekke dispensasjon, lettelser og 
fullmakter fra Ordenslovens bestemmelser, bl.a. når det gjelder innstilling til  
og valg av nye embetsmenn i SL og GL som skal tiltre sine embeter i løpet av 
våren 2021. 

Det er også gitt dispensasjoner og lettelser i forbindelse med embetsskifter i  
SL og GL og til en forenklet tildeling av Veterantegn, 40 års tegn og Senior-
Veterantegn dersom den som skal motta tegnet ønsker det. Videre er det gitt 
dispensasjon til forenklet behandling av søknad om opptak og avgang samt 
behandling av losjens regnskap og budsjett.

Embetsskifter i GL og SL våren 2021

Det planlegges med en forenklet installasjon av nyvalgte SL og GL embetsmenn  
i løpet av vårterminen hvor kun de som skal fratre og påtroppende embetsmenn 
møter. Formålet er at de nyvalgte embetsmennene skal kunne tiltre i sine embeter 
og forberede seg i sine nye roller.

Resepsjoner i SL grader

Vi ser også for oss at det gjennomføres resepsjon i IV. V. og VI grad i løpet av 
vårterminen for de som skulle resipiert i 2020. Formålet her er blant annet å sikre 
at GL og SL har brødre som oppfyller gradsvilkårene for å kunne tre inn i ulike 
embeter. 

Her ser vi for oss at det i tillegg til resipiendene møter en representant fra hver av 
losjene som har resipiender / faddere dersom smittevernhensyn kan ivaretas og at 
antallet tilstedeværende ikke overstiger myndighetenes retningslinjer.

KORONASITUASJONEN – 
KONSEKVENSER OG TILTAK VÅREN 2021



Ordenen informerer

Tiden som er medgått fra nedstengningen i mars 2020 og frem til neste 
gradspassering vil være tellende, men det stilles fortsatt krav om antall møter. 

RSEE kan i spesielle tilfelle og etter skriftlig søknad gi dispensasjon fra kravene. 
Eventuelle dispensasjonssøknader fra GL skal sendes via SL. 

SAMTALE / UNDERVISNING 4. OG 5. GRAD

Et av minstekravene for å resepiere i Ringgraden og Old Erk graden, er å ha deltatt 
i samtale/undervisningskvelder. Disse kveldene arrangeres vanligvis av Storlosjene 
og gjennomføres av Stor Bibliotekar. På grunn av gjeldende smittevernregler kan 
dette bli vanskelig å gjennomføre. 

Ordens Kapittelet vil via nettet og Zoom, gjennomføre samtale/
undervisningskvelder på følgende datoer: 4. grad 23. februar, kl 19 og 5. grad  
2. mars, kl 19, Påmelding sendes losjevis til Stor Skriver i respektive Storlosjer, som 
deretter videresender til ordens-kapittel@fgdo.no. Jfr. brev fra Ordenskapittelet  
av 20. januar sendt samtlige SL og GL.

Opplæringen i III. grad for å kunne resipiere i Kapittelgraden gjennomføres av 
Grunnlosjen.

Brødre som skulle resipiert i III grad våren 2020

Brødre som var klare for å resipiere i III. grad våren 2020, men som på grunn av 
nedstengningen ikke fikk gjennomført dette, vil få godskrevet tid fra det tidspunkt 
de etter møteplanen skulle resipiert. Det betyr at tiden for å oppnå Ringgraden 
løper fra det tidspunktet de etter møteplanen skulle ha resipiert i III. grad.

Vi håper at de ulike tiltakene som er skissert over vil avhjelpe den situasjonen  
vi er kommet i. 

Avslutningsvis anmoder vi brødre som er friske og har anledning til det om å 
hjelpe og støtte brødre som trenger det og minner igjen om at det er viktig å følge 
smittevernrådene som helsemyndighetene gir for å bidra til å redusere spredning 
og økt risiko for smitte og alvorlig sykdom.

Lykke til!
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Intervju

Vel var det stor avstand, men den broderlige 
kontakten opprettes umiddelbart og uavhengig 
av kilometer. Bror Arnfinn vokste opp på Løten 
og bor her fortsatt med sin familie. Et opphold 
i Oslo i yngre dager førte til at kjæresten hans 
Vigdis fra der i hovestaden ble med ham hjem 
for godt. Vi ble kjent med at bror Arnfinn er en 
salgs og markedsmann i full jobb. Men han er 
også stolt over å vise et minne fra elgjakta, og 
den jeger er jo heldig som har med seg familien 
i den samme sporten. Elgjakt og hunder med de 
yngre Linda Marie og per Kristian. Vi tenker jo 
også at Løten er i smørøyet hva gjelder frilufts-
liv med jakt og fiske. Så tar vi med at fruen er 
aktiv i Birgittalosjen.

Vår Riks Stor Vakt er medlem i losje Silva med 
matrikkel nummer 123. Der i sin grunnlosje har 
han hatt to møter «på benken» etter 2005. 
Iveren etter å gjøre noe for det druidiske felles-
skapet tror han kan ha en sammenheng med det 
«Frøken» skrev i Minneboka. Det var en 7 

Telefonintervju med  
Riks Stor Vakt Arnfinn Lien

Bardens utsendte var denne gang tvunget til å holde god smitteavstand. Det ble en 
telefonsamtale en ettermiddag når bror Arnfinn var kommet vel hjem fra jobb.

Ved ROE Rolf A. Eriksen

Mange av våre brødre vet lite om våre Riks Stor Embedsmenn –  
Ordensledelsen – som er valgt og installert for perioden 20192023.  

I de følgende utgivelser av Barden vil vi presentere samtlige riksstorembedsmenn.  
Denne gangen er turen kommet til Riks Stor Vakt Arnfinn Lien.

RSCM Arnfinn Lien slik vi ser han på 
møtene våre.
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Intervju

åring som ikke kunne skjønne hva i all verden 
«frøken» mente. Men; I ettertid har han ofte 
hatt hennes ord i minnet; 

«Den største gleden du kan ha, er å gjøre 
andre glad».  

Han sier selv:

«Ubegripelig for en 7 åring, men du verden i 
voksen alder. Selvfølgelig hyggelig å gjøre 
andre glad. Men ikke minst også i utvidet grad.  
Hvis jeg kan få være med å skape en god 
atmosfære for trygghet og menneskelig utvik-
ling for de rundt meg, ja, - det gleder meg 
stort.»

Når vi kjenner vår Riks Stor Vakt kan vi lett 
også forbinde matrikkelnummeret 123 med 
tiltakslyst og initiativ. En - to - tre! I den tiden 
vi lever nå hindres jo alle. Men bror Arnfinn er 
en av dem som ikke er helt ledig. Riks Stor 
Vakt er HMS ansvarlig i Den norske Druidorden. 
Han og Ordenledelsen skal være oppdatert og 
gi oss andre veiledning og råd i smittevern-
hensyn i tråd med nasjonale og lokale regler. 
Takk for samtalen.

Arnfinn Lien i sitt rette element: Bikkje, elg og storslagen natur.



8    Barden nr. 1 – 2021

NYTT 12

Barnevernet er berre forbokstaven
på tiltak som har vore prøvd når 
den vesle familien gjennom så man-
ge år har slite med både mobbing 
frå bygda og uro og uhygge i eig-
en heim. Det har gjort sitt til at bå-
de det mentale mellom menneska 
og det materielle og bygningsmes-
sige har forfalle. Heilt til dei fekk 
ei rettsleg avgjerd på å få vere i fred.
Då greip også gode hjelparar inn. 
Tidleg i haust vart det sett i verk 
ein kraftig dugnadsinnsats for å re-
novere heile huset dei bur i. Målet 
var at dei endeleg igjen skulle kun-
ne feire ei julehøgtid med den 
freden som me alle lengtar etter og 
som dei fleste av oss gjerne tek som
sjølvsagd.

Brorskap og 
nestekjærleik

I heimen på Røyknes var det ikk-
je slik, men gode krefter med An-
dreas Skjærli i spissen ville det ann-
leis. Den tidlegare hotellsjefen på
Revsnes, Majorstuen på Evjemo-
en og Løa i Vennesla tok eit ini-

tiativ. Han har verdigrunnlaget sitt
nedfelt i losjearbeid der brorskaps-

tanken og nestekjærleik står så sen-
tralt. Difor var det berre naturleg 
for han å appellere til det beste i 
ressurssterke personar. Dei greid-
de å sjå behovet hos dei som ikkje
hadde dei same ressursane. Der-
med var dei i gang. 

Nytt kjøkken 
og bad

Utover hausten har det blitt rive 

ned, retta ut bygningsmessige man-
glar og installert og montert både 
nytt kjøkken og nytt bad i huset 
på Røyknes. Også stova har blitt 
lys og triveleg igjen og er vakkert 
festpynta til den store høgtida som 
nærmar seg.

Traumar frå 
nyårskvelden

Den sterkt plaga familien gler seg  

og prøver å legge bak seg traumer 
om alt frå interne familiekonflik-
tar til direkte mobbing frå bygda. 
Nyårskvelden var noko dei grudde 
seg til kvart år. Då retta naboar all-
tid rakettskytset mot huset deira. 
Det håper dei at det no er sett ein 
sluttstrek for. 
-Me ønskjer berre fred, seier fami-
lien som no samlast.

Sandra og mamma Kjellfrid Abusland på Røyknes gleder seg igjen til julefeiring 
- for første gongen på 30 år. Takka vere gode hjelparar i nabolag og andre stader 
i bygda har dei fått renovert heile huset med nytt kjøkken og nytt bad. Mange år 

med familiekonflikt har ført til at alle dei fem vaksne borna har hatt eit vanskeleg 
forhold til barndomsheimen. Det har også ført til bygningsmessig forfall som no 
er retta opp. Igjen skal jula bli familiesamling - om enn med smitterestriksjonar.

-Endeleg kan me feire jul igjen!

Sandra viser stolt fram spisestua der julemiddagen igjen skal serverast i fredeleg julekveldsro med rfamiliær hygge. Det har ikkje 
alltid vore sjølvsagt for familien på Røyknes.

For ein liten familie på Røyknes, på grensa mellom Ven-
nsla og Iveland blir julefeiringa i år spesiell. For første 
gongen på 30 år føler dei seg trygge i eigen heim. Dei 
ser fram til ei fredeleg jul i nyrenovert hus takka vere 
eit skikkeleg dugnadsløft frå naboar og andre gode hjel-
parar i nærområdet. Bak seg har dei ein turbulent opp-
vekst med mobbing og stadige familiekonfliktar. 

Tekst og foto:
Sigurd Haugsgjerd

Familie på Røyknes har grua seg til julehøgtida i 30 år:
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NYTT 13

Det er barndomsheimen til mam-
ma Kjellfrid Abusland det dreiar 
seg om. Ho overtok huset etter 
foreldra i 1992, og her voks dei 
fem borna, fire jenter og ein gut 
opp. Dei fleste av dei bur i dag 
andre stader, ei i Sarpsborg og 
to i Vågsbygd, men Sandra som 
no har studert ved Universitetet 
i Agder ei stund, og søstera Kari 
Marie som er på den vidaregåande 
skulen på Hornnes, har framleis 
nær tilknytning til heimen som i 
haust er så kraftig fornya.

Måtte bytte skule
Kjellfrid fortel om ein turbulent 
oppvekst for borna, ikkje berre på
grunn av vanskelege forhold i hei-
men. 
-Dei bytta skule fleire gonger på 
grunn av mobbing, men det var 
eigentleg verst heime, vedgår ho 
og fortel om religiøs terror med 
påskot om at ein måtte følgje Bi-
belens ord. Det førte til så strenge 
forhold at dagane altfor ofte vart så
utrivelege både for henne og dei 
som skulle vekse opp i huset. Etter 
at sambuarskapet no er oppløyst, 
vonar både ho og borna å få fred. 
No er dei berre glade for den hjel-
pa dei har fått frå dugnadshjelpa-
rane med å sette huset i stand att.

Andreas såg utviklinga
Andreas Skjærli er ein av naboane 
som såg utviklinga i heimen. Så 
snart han fekk sjansen til det, sette 
han i gang dugnaden og fekk man-
ge med seg.
-Me reiv ut gammalt rusk og rask 
og laga bål der røyken stod like til 
Iveland, seier han med eit smil. For

i dag kan dei smile, både dei gode 
hjelparane og dei som har fått hjel-
pa.
-I losjearbeidet har eg lært at det 
skal vere kort veg mellom ord og 
handling. Det er det som er ekte 
brorskap, seier Andreas.

Strekkjer ut handa
-Ein bror strekkjer ut handa for 
å bety noko for sin neste. Altfor 
mange går berre med hendene i 
lomma. I druidelosjen vil me vise 
brorskap, ikkje berre snakke, seier 
Andreas Skjærli med eit smil.
Ungdommane i heimen på Røyk-
nes omfavnar han og seier at dei 
vil ha han som ”bestefar”.
-Eg vil berre vise omsorg så lenge
eg lever, svarar Andreas og set pris
på tillitserklæringa.
-Ja, tenk om andre også kunne bli 
påverka av Andreas til å strekke ut
ei hand til nokon som treng det, sei-
er Kjellfrid Abusland. Ho har ein 
reingjeringsjobb på skulen på Vat-
nestraum og kryssar kommune-
grensa for å kome på jobb, men no 
gler ho seg mest til jul.

Lovar fest
-Ja, det skal bli ei festleg høgtid
med det finaste juletreet på Røyk-
nes i år, og julepakkar som de ald-
ri har sett maken til før, lovar An-
dreas og svingar seg rektig i stova 
før han ruslar heim til seg sjølv, 
berre eit steinkast unna.
Julekvelden i fjor sat han i Lofoten 
i selskap med folk frå nær sagt 
heile verda, folk med ulike livssyn 
og kulturar, men jula kunne dei li-
kevel feire saman.

Åleine på Hovden

Andreas er også kjend for dei man-
ge julekveldane for einslege både 
på Løa og på Revsnes i til saman 

26 år. I år feirar han sjølv jula klin-
kande åleine i andreetasjen på Se-
tesdal Bilruter sitt bygg på Hov-

den. Etter å ha køyrt kveldsbussen 
opp dalen, ser han fram til å strek-
kje seg der denne julekvelden.

-Mitt ønske er berre at så mange som råd er kan oppleve ei god jul. For å få til det, 
kan me alle av og til gjere ein liten innsats i omsorg for våre næraste både i familie 

og i nærområdet, seier Andreas Skjærli, her fotografert i stova som han har vore 
med på å pusse opp for Sandra og Kjellfrid Abusland på Røyknes.

Sandra ser fram til å verre med på å lage julemiddag på det nye kjøkkenet heime på Røyknes. 
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Han har en bakgrunn og historie som ikke så 
mange mennesker kan vise til. Han er født og opp-
vokst på en liten gard på Flisa i Solør. Veien videre 
er kanskje mer mangslungen enn for de fleste: 
Militærtjeneste som Jeger i GP (Garnisonen i 
Porsanger) og Befalsskole. De som trives i ukevis 
på Finnmarksvidda i knappetelt og snøhule i -30 
grader C må kanskje ha en litt uvanlig innstilling 
til livet og hva som er komfortabelt? F.eks.: Det er 
ikke kaldt, bare varmt på en litt rar måte.

Lærerskoleutdanningen på Elverum var sikkert 
grei å ha i bunnen av alle aktivitetene, for en 
ordentlig jobb må vi jo ha, inntil vi finner på noe 
annet!

Deretter fristet eventyret: Å dra på sykkeltur. Ikke 
en sykkeltur som vi andre ville valgt, en mil eller 
tre, men mye lenger. Han startet med et knall: 
Sammen med lillebror Asgeir syklet han Den Store 
Styrkeprøven fra Trondheim til Oslo. Da de kom 
dit stoppet de ikke som alle de andre, de fortsatte 
bare sørover, med målsetting om å sykle rundt hele 
jorda. Asgeir måtte gi seg etter 4000 km, mens 
Gotmar fortsatte alene, i 24 000 km til. Han kom 
helt til Sydney, før han måtte reise hjem. 

Det er sikkert overflødig å antyde at en slik reise 
stiller noen spesielle krav til en person, både fysisk 
og mentalt. Turen ga helt sikkert erfaringer og 
opplevelser som har vært gode å ha med seg 
senere. 

Man kan jo lure på hva det er som får folk til å 
finne på noe slikt. Egentlig lurer vi mest på hvorfor 
vi selv ikke gjør, og tør slike prosjekter. Egenskaper 
som trolig kommer tydelig fram er engasjement, 
gjennomføringsevne og utholdenhet.

Joda, han hadde en ordentlig jobb også en periode, 
som lærer leder av fritidsklubb for unge i Oslo og 
Løten og deretter Kultursjef i Løten Kommune, 
men spennende? Kanskje ikke så mye?

En liten jobb på si, som Brannmann i Løten 
Brannvesen ga nok litt mer spenning og uforutsig-
barhet enn tilværelsen som byråkrat. Helt i Gotmar 
sin ånd. Løten hadde da et frivillig brannvesen, 
som besto av typer med litt god selvtillit og tiltro 
til at man fikset det meste. Det gjorde man faktisk 
også, selv om det ikke ble de helt store rednings-
aksjonene. Brannen i 500 kubikkmeter tømmer på 
«impregneringa» på Ilseng i 2001 huskes dog 
godt. Likeledes forsøket på å redde noen griser 
som hadde ramlet nedi en møkkjeller. Også her var 
Bror Gotmar selvsagt med. Det ble en svinsk 
affære, særlig fordi han datt uti. Etter dette måtte 
han tåle noen forsiktige spørsmål om hvordan 
«badevannet» var.

I en husbrann en iskald vinternatt stekte fru Ingvild 
kylling til hele brannvesenet kl 0400 om morge-
nen. Da er man på tilbudssida!

Etter hvert som alderen har seget på har nok akti-
vitetene blitt litt mindre dramatiske, men tempoet 
er blitt holdt oppe. 

Vi kommer ikke forbi «En Akevisitt». Det er en 
enmanns teaterforestilling på Løiten Brenneri som 
nå er blitt spilt i over 27 år, mer enn 6400 ganger; 
Norges suverent mest spilte teaterforestilling, som 
bror Gotmar er pådriveren bak! Bror Gotmar har 
spilt mer enn 3200 ganger. Dette er jo imponer-
ende nok, men det er mer:

Bror Gotmar klarte å finne på at han skulle spille 
denne forestillingen hver dag i ett år! Og det gjorde 

Gotmar Rustad, losje Taiga, 
et litt uvanlig menneske

Noen ganger i livet støter vi på mennesker som ikke er helt A-4, på forskjellige 
måter. De fleste er bra mennesker og gir oss som møter dem positive opplevelser.  

En slik person er vår gode Bror Gotmar.
Ved ROE Morten Torgersen
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han, fra 5 juni 2003 til 18 juni 2004. Ikke en eneste 
forstilling ble skulket; «En Akevisitt» ble spilt 
både Juleaften, 17 mai og bursdager. Noen ganger 
var det nok litt tynt blant publikum, men hva gjør 
vel det! Vi kjenner ikke til at noen andre har funnet 
på et slikt stunt.

Det er sikkert mange av Bardens lesere som har 
hatt gleden av å oppleve Bror Gotmar i fri dressur. 

Har du ikke det bør du legge sommerferien om 
Løiten Brenneri og oppleve fenomenet Bror 
Gotmar og «En Akevisitt» i virkeligheten. Det er 
faktisk en opplevelse for livet.

Hvem andre kan finne på å dra til USA på ferie for 
å se på solformørkelse? Eller starte antikvitetsfor-
retning, bl.a. med salg av gamle gulvur?

Er du glad i gadgets, eller dupeditter, har du en 
sjelefrende i Gotmar. Hvem andre har et fullt verk-
tøysett, og alt du måtte trenge av elektroniske 
greier med i dressen når han er på losjemøte?

Bror Gotmar er en ihuga golfspiller. Det har også 
ført til underlige situasjoner. Tilfeldigvis er det en 
golfbane like ved Østerdalen Hotell på Rena. Det 
endte med jobb som hotelldirektør og piccolo på 

hotellet Han drev dette sammen med fru Ingvild i 
flere år, men han presiserte at han nok var mer  
piccolo og vaktmester enn direktør, i hvert fall hvis 
hun var til stede. Hvis hun ikke var i nærheten var 
han kanskje litt mer Direktør.

De to er forresten medlem av verdens nest mest 
eksklusive vinklubb. Den består av de to og 
møtene er hver onsdag, for å dele en god flaske 
vin. I 40 år har de drevet på. 

Fru Ingvild er heller ikke tapt bak en vogn. Hun 
har i voksen alder utdannet seg til sommelier (vin-
kelner). Egentlig er de like «sprø» begge to, i den 
forstand at de gjør, og tør å gjøre, ting vi andre ikke 
en gang kan forestille oss at går an.

Vi forstår jo at alle Gotmars aktiviteter krever noen 
som står bak, på hjemmebane. Vi er allikevel ikke 
helt sikre på at Gotmars morsdagspresang til fru 
Ingvild egentlig hjalp noe særlig, selv om tanken 
var god og håpet kanskje enda større: Hun fikk en 
40 år gammel utrangert brannbil i gave! Slå den!

Vi er ikke sikre på om alt dette har vært planlagt 
fra starten, men som det skjer med mange av oss; 
veien blir til mens man går.

Brenneriarbeider.Olsen m/flaske.
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Skuespilleriet har ført ham, og oss videre: teater-
forestillingen «Middag med mord» på Løiten 
Brenneri, som han selv har skrevet og satt opp, 
deltatt i flere andre teaterforestillinger, portrettert 
Edvard Munch, Fridtjof Nansen, Charles Darwin 
(de to siste for universitetet i Oslo) og Helge 
Væringsaasen. flere roller i «ordentlig film», som 
«Kong Curling», samt i ymse reklamefilmer. 

Skuespill om akevitt har gjennom årene selvfølge-
lig ført til betydelig kunnskap om akevitt.

Vi tenker ikke da på om ribba juleaften skal følges 
av Juleakevitt, eller noe annet. Det er på et helt 
annet nivå. Vi som kanskje tror at vi kan litt om 
akevitt blir fort parkert når vi hører bror Gotmars 
akevittforedrag. Han er nok en av Norges beste på 
å formidle kunnskap om akevitt, historie, drikke-
kultur, kombinasjon med mat og alt annet som har 
med akevitt å gjøre. Kanskje du har opplevd et 
slikt møte i din losje? Kombinert med smaksprø-
ver er det en opplevelse som står seg, lenge.

Høsten 2020 mottok han Veterantegnet etter 25 år 
i vår Orden. Som medlem i Losje Silva gjorde han 
først tjeneste som Skriver i 2 perioder og 
Bibliotekar i en periode.

Han valgte å melde overgang fra Losje Silva og 
var medstifter da Losje Taiga ble stiftet i 2012. Vi 
måtte jo bruke ham til noe, så han har vært EE og 
TjOE i Losje Taiga. Han er nå i ferd med å avslutte 
sin andre periode som EE i vår losje.

Som du kanskje har erfart også personlig; Bror 
Gotmar er relativt utadvendt. Det har vi jo hatt stor 
glede av også i Losje Taiga. 

Det er neppe nødvendig å fortelle at en slik person-
lighet som Bror Gotmar er, har stor betydning for 
en losje. Losje Taiga har hatt meget stor glede av 
hans initiativrikdom, store kontaktflate, innsats og 
stå på vilje gjennom årene. 

Utadvendthet er en strålende egenskap, som kan ha 
en liten ulempe ved seg; at man må snakke med 
alle man møter. Det kan som kjent føre til en smule 
forsinkelser, men det er noe vi tar med godt humør. 

Mangfoldet holdes høyt i Losje Taiga. Vi har gjort 
porten vid og døren høy, slik at det er plass, også 
til de som ikke er «helt A-4».  Alternativet er mye 
verre, og vi er veldig glade i vår bror Gotmar. Han 
er som han er, og det er vi glade for, og vi er veldig 
glade for at han er «vår».

Spørsmålet vi stiller oss nå er: Hva blir det neste 
sprø påfunnet?

Etter kollisjon med syklist i India.

På treningsthur før start. Som workaway på Ms Loyd Bakke. Vel hjemme med velbrukte sykkelsko
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Noe så dagligdags som et håndtrykk. Allikevel så 
betydningsfullt. Så viktig i vår daglige omgang. 
En berøring mellom to. En berøring som kan for-
telle mye. En tredje person er bare håndtrykket. 
Men håndtrykket forteller mye som ikke kan sees. 
Det viktigste med håndtrykket er ikke det du ser, 
men betydningen vi legger i det. Både kulturelt, 
funksjonelt og historisk har håndtrykket stor 
betydning. 

Du finner mye om håndtrykk på nettet. «Et hånd-
trykk brukes som regel i hilsesituasjoner. Oftest 
når to mennesker møtes for første gang og skal 
presentere seg for hverandre. I noen kulturer 
håndhilser man også når man treffer noen man 
kjenner fra før. Da gjerne når det er lenge siden 
man har sett hverandre.» Det finnes forskjellige 
typer håndtrykk. Prestehåndtrykk gjøres med 
begge hender, rivaliserende håndtrykk der begge 
parter klemmer hardt på hånden til den andre – og 
gjengvarianten som er en blanding av «give me 
five» og håndtrykk. 

Frimurerne opererer med flere forskjellige hånd-
trykk som til dels forteller hvilken grad eller 
gruppe de tilhører. Håndtrykkene er alle slik at det 
skal være vanskelig å oppdage for uinnvidde at 
det er mer enn bare et håndtrykk. Blant de mest 
kjente er håndtrykket mellom Begin og Sadat i 
1979 og håndtrykket mellom Dronning Elisabeth 
og MC Guinness i mai 2012 i Belfast.

Jørn Hoel skriver: «ei hand å holde i når natt går 
mot dag». Han skriver også: «ei hand å holde i når 
sol går ned og vi aner at den tid vi har er forbi». 
Han forteller om samhold.

Et håndtrykk er en hilsen – ofte uten ord.

Vi sier at et bilde uttrykker mer enn mange ord. 
Men det gjør også et håndtrykk. Et håndtrykk kan 
arte seg på flere måter. Det kan være kort, langt, 
slapt, hardt dobbelt trykk osv. Det gir oss inntrykk 
av personen vi hilser på. To som hilser legger 
forskjellig betydning i et håndtrykk. God dag 
venn. - Jeg liker deg ikke. - Jeg liker deg. - Jeg er 
usikker. - Lenge siden sist. - Ekstra hyggelig å 
treffe deg. - osv. 

Vi kan også legge inn slike betydninger i vårt 
håndtrykk når vi hilser. Men først og fremst bru-
ker vi håndtrykket for å markere og forsterke vårt 
fellesskap. Vi bruker håndtrykket for å si: JEG ER 
DIN BROR!

Sondre Bratland har skrevet diktet «Gje meg 
handa di, ven!». Det er vel nettopp det vi legger i 
vår broderhilsen. At vi hører sammen som venner, 
at vi har noe felles og at vi har losjen felles. En 
gang hver losjekveld nevner vi vårt håndtrykk. 
Ellers stort sett ikke. Men det er håndtrykket vårt 
som er hverdagen i losjen. Det er håndtrykket vårt 
som binder oss sammen i det daglige. 

Brødre! Ikke la håndtrykket bli en formalitet og 
en selvfølge. Bruk håndtrykket aktivt og la det 
forsterke vårt fellesskap.

Håndtrykket - Ideelt - digitalt
Vi møtes.

Vi gir hverandre hånden.   
Til brødre sier vi «God dag bror»!

Til andre sier vi «God dag»!
Ved Ceremonimester Egil Hansen losje Kriton

CM Egil Hansen.
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Intensjonene med innlegget blir da å forsøke å 
gi et svar på spørsmålene. Om jeg klarer det får 
vi vite noen minutter fram i tid.

Av og til møter vi spørsmålet: Hvem er du? Et 
spørsmål det ikke er alt for besværlig å besvare. 
Svaret går da på hvor jeg kommer fra, mine 
familiære forhold, min yrkeskarriere og slike 
ting. Enkelte ganger er jeg faktisk glad spørs-
målet kommer. Det gir meg anledning til å 
framheve sider ved meg selv, gi et gunstig bilde 
av meg selv.

Stiller jeg meg selv spørsmålet: Hvem er jeg? 
Da blir det et helt annet spørsmål. Nå går det på 
mine menneskelige kvaliteter, hvordan jeg er 
som menneske. Etter at jeg kom med i Losjen 
har det spørsmålet forfulgt meg. Det var det 
første jeg hørte i Losjen: Hvem der?

Senere har jeg møtt spørsmålet ved hver eneste 
opptagelse. Losjens måte å arbeide på gjør at 
jeg slipper å svare overfor alle. Svaret og 
ansvaret overlates til meg, men det gjør det så 
menn ikke noe lettere. Alle forsøk på å omgå 
sannheten blir gjennomskuet.

Å besvare et slik spørsmål vil alltid være van-
skelig, og jeg må i alle fall ha noe å se meg i 
forhold til.

For oss Druider er det vel naturlig å se oss i 
sammenheng med det vi lærer i og av losjen. 
Det og, vil være individuelt. Stiller vi spørs-

målet: Hva er en Druid? til alle her i dag, vil vi 
sikkert få mange ulike svar. Mitt bilde på en 
Druid ville bli en moderne utgave av Frans av 
Assisi. En som søkte å etterleve det Frans for-
mulerte slik:

Herre.
Gjør meg til et redskap for din fred.
La meg bringe kjærlighet der hatet råder,
la meg bringe forlatelse der urett er begått,
la meg skape enighet der uenighet råder,
la meg bringe tro der tvilen råder,
la meg bringe sannhet der villfarelse råder,
la meg bringe lys der mørket ruger,
la meg bringe gleder der sorg og tyngsel 
råder.
Å Mester - la meg søke -
ikke så meget å bli trøstet som å trøste,
ikke så mye å bli forstått som å forstå
ikke så meget å bli elsket som å elske.
Ti det er gjennom å gi at man får
det er ved å glemme seg selv at man finner 
seg selv,
det er ved å tilgi andre at man selv får  
tilgivelse.
Det er ved å dø at man oppstår til evig liv.

Like interessant som å vite hvordan en Druid 
er, er det å få vite hvordan man kan bli en 
Druid.

Det er forresten en helt feil formulering. En blir 
ikke en Druid, det er et mål en må arbeide seg 
fram mot.

Hvem er jeg?
Hvem er jeg? og Hvorfor er jeg her i Lunden?  

Med andre ord, hvorfor går jeg på losjemøtene?
Ved Hedersdruid Reidar Syversen - ideelt fra arkivet
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Vi må begynne der vi alle ble oppfordret til å 
starte, med oppfordringen vi fikk ved vår opp-
tagelse i første grad: Kjenn deg selv.

Denne oppfordringen må vi ta på alvor om vi 
skal komme noen vei.
Lytter vi aktivt til ritualene, lar symbolene 
spille med og understreke budskapet, vil det 
hjelpe oss framover mot det målet vi vel har 
satt oss.

Skal vi virkelig få utbytte av samspillet mellom 
symbolene og ritualet, skal vi oppfatte det de 
har å fortelle, må vi ha hjelp.
Den hjelpen er å finne blant våre brødre, og i 
det materiellet som er tilgjengelig.

Vi må skaffe oss en oppfatning av hva ritualene 
vil fortelle oss, hva som er meningen med det 
som sies, og det som gjøres.
Vi må få forståelse for hva symbolene har å 
fortelle i vår sammenheng. Vi må bli bevisste.

Til dette må vi hjelpes på vei, hjelpe hverandre 
på vei. De yngre brødrene bør kunne få den 
hjelpen av eldre, av deres rådgivende brødre.
Ordens Kapitlet har gjennom sine hefter gitt 
losjene redskapene. De må finne sine måter å 
bruke det på.

Mitt håp er at denne oppgaven prioriteres.

Sett med mine øyne, har vi ingen viktigere 
oppgave å ta fatt på.

Våre grader bygger på hverandre, og stiller 
ulike krav til oss. De tegner en utvikling, en 
utvikling de forutsetter at vi er med på.

For meg er en av forutsetningene for å bli en 
virkelig Druid at vi aktivt går inn for å utnytte 
forståelsen av våre ritualer, lære av dem.
At vi vil en egenutvikling.

Jeg startet innlegget med å stille to spørsmål. 
Det første: Hvem er jeg? har jeg ikke besvart. 
Men det andre: Hvorfor er jeg her i Lunden? 
har jeg vel på en måte besvart? 

Her er jeg fordi jeg søker hjelp til å kunne 
besvare det første spørsmålet.

La oss så starte der vi må starte uansett hvor på 
veien vi befinner oss. La oss ta med spørs-
målet: Hvem er jeg? inn i den meditasjonen vi 
nå skal gå inn i.

Riks Old Erk og  
Hedersdruid Reidar Syversen.
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Hvordan oppfatter yngre brødre  
losjearbeidet i disse koronatider?

Vi hadde samtaler om hvordan de føler sitt 
losjearbeid så langt. Enigheten var stor når det 
gjelder hva de savner. Det er først og fremst de 
rituelle møtene og hva møtene betyr for dem 
av fullstendig utkobling fra hverdagen, samt 
meditasjonen og sitt indre losjearbeide. Men 
også nysgjerrighet og informasjon. 
Nysgjerrighet om hva som skal skje videre i 
møtene. Alt er satt på vent. Nyansene i gjen-
nomføringen av ritualene. Hva vil jeg møte i 
neste grad nå som ikke gradsopprykk kan gjen-
nomføres rituelt, og ikke minst etterlosjen der 
samtalene med brødre av andre grader er beri-
kende. De ville også arbeide for å bryte opp 
småklikker, noe mange av oss eldre er en del 
av uten å tenke mye over det. Å blande seg 
med og bli kjent med andre brødre i alle aldre 
og grader, og med ulike livserfaringer, ser de 
på som svært viktig og stor trivselsfaktor. Vi 
må alle bli flinkere til å ta kontakt med alle 
brødre uansett.

I Nemeton blir det holdt uformelle samtale-
kvelder på dager vi skulle hatt losjemøter. 

Disse møtene avsluttes med et enkelt måltid. 
Noen ganger har vi et enkelt program og andre 
ganger bare det sosiale samværet. Møtene hol-
des selvfølgelig innenfor smittevernreglene 
både når det gjelder antall brødre og avstand 
mellom oss. Vi spurte om hva de mente om 
disse kveldene som en slags erstatning for van-
lige losjekvelder.

Svarene var tosidige. Alle tre var enige om at 
det var positivt å kunne møtes igjen. Å møte 
brødre og snakke losje og losjearbeid innenfor 
gradsgrensene. Og ikke minst kunne spørre 
eldre brødre om ting de lurte på. Alt kunne de 
selvfølgelig ikke få svar på. Samtidig var det 
store forskjeller på hva mange ville og kunne 
svare på.

Fra en av brødrene kom en kommentar som er 
verdt å legge merke til. De pengene brødrene 
bruker på losjen nå kunne de spart og brukt på 
andre ting. Mye av det som skjer kunne vært 
erstattet av kafebesøk med brødrene og andre, 
eller samlinger hos hverandre. Det de ville gå 

I disse koronatider er det meste av losjearbeidet lagt på is. Flere av oss frykter  
derfor at brødre kan melde seg ut av losjen, særlig gjelder det yngre brødre.  
Vi har derfor snakket med tre brødre med grunnlosjegrader, John Galåen,  

Kjetil Hansen og Frode Lunde som alle er brødre i losje Nemeton. Hvis losjeåret 
hadde vært normalt ville de representert hver sin grunnlosjegrad.

Av Jan Utengen, bror i Losje Nemeton og sbibl i Storlosje Eidsiva.
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glipp av er stort sett det samme som vi ikke kan 
gjennomføre, nemlig det rituelle arbeidet i 
Lunden. Dette skal vi legge oss på sinne. For vi 
vil ikke miste de ferske brødrene våre!

Og så ser vi alle fram til normale tilstander slik 
at losjarbeidet kan gjenopptas.

Over: John Galåen.

Over til høyre: Kjetil Hansen.

Til høyre: Frode Lunde.
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Alf Prøysen laget ei vise med den tittelen. Jeg 
synes visa sier så mye. Visa er morsom og under-
holdende og den har en fengende melodi - men 
først av alt er det visa som forteller om at det 
alltid er noen som vil målbinde deg - slå deg og 
være bedre.

Hvis du forteller til noen om en venn, en slektning 
eller et barn som du er stolt av - som du synes har 
gjort en bragd. Så får du gjerne en historie tilbake 
om en som har gjort større bragder. Syssenbonnet 
på Gjøvik er flinkere.  –Hør på teksten i et av 
versene. Typisk for innholdet i sangen - men jam-
men er det også typisk for innholdet i en vanlig 
hverdagslig samtale.

«Og tia gikk i båregang, det huske opp og ned og 
av og til så føle vi at ennå er vi med. Som da vi 
fylte runde år, det sto om oss i bla› og sjefen for 
bedrifta høll en tale der hæin sa non takkens ord 
av hjertens dype trang tel oss som høll bedrifta 
hass igang.

Men æille har et syssenbonn på Gjøvik som fekk 
auidiens hos kongen året før. Og går vi daglig 
kveldstur neått mjølkerampa vår går syssenbon-
net fjelltur og er femognitti år.» 

Jeg synes Prøysen treffer spikeren på hodet. De 
fleste av oss er veldig opptatt av våre egne og våre 
nærmeste. Vi ofrer lite anseelse og oppmerksom-
het til andre som ikke står oss så nær. Jeg tror alle 
i virkeligheten har et syssenbonn på Gjøvik. Ikke 
bare alle de andre, men du - og jeg også.

Når jeg var liten fortalte jeg stadig hvor sterk 
faren min var. Og så sa jeg «Broren min er sjø-
mann han». Ingen av kameratene mine kom til 
ordet når de ville fortelle om sine sterke fedre 
eller rike og flinke brødre.

På skolen var det ledere, klassekamerater som var 
populære å være sammen med. Enda tøffere var 
det å kunne skryte av å være kompis med han som 
var best i hoppbakken eller med patruljeføreren i 
speideren.

Vi må visst ha idealer. Voksne og et syssenbonn 
på Gjøvik - er det noe galt i det? Nei - vi trenger 
det. Vi er ensomme uten. Vi trenger å vise at vi 
hører sammen med noen. Vi trenger noen å gi 
støtte til for å få støtte igjen. Så blir vi tryggere.

Jeg er særlig heldig. Jeg har, hundrevis av sys-
senbonn nå. Som jeg kaller brødre - og som kaller 
meg bror. 

Hør til slutt hva Ragnvald Skrede skrev om to 
brødre. Jørun og Jon var brødre og var så fine 
venner. Ein gong fann deg eit haukereir i lag.

Så skildes vegane. I alle år gikk dei kvar sine 
bruer. Jørund kom i kongens råd - men på Jon slo 
den ene filla den andre i svime. Han drøymde om 
blomar og fivreld når han skulle gjort gagns verk 
og når godt folk gliste av fillene visste han bærre 
eit å seia: Eg har ein bror.

På den siste brua råkast dei og den var mørk og 
Jørund vart redd men Jon var mild i mælet som 
alltid elles og tala med så trygge og faste ord at 
Jørund fikk att sin pondus og tenkte den beste av 
alle sine tanker – eg har ein bror.

ROE Rolf A. Eriksen.

Æille har et syssenbonn på Gjøvik
Ved ROE Rolf A. Eriksen
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Følgende fant vi i et dansk hefte om  
legende urter fra 1960:

MISTELTEIN (Viscum album)
Voksested:   Snylter på forskellige træers 

grene. Meget sjælden. 
Plantedele: Blade og stilk.
Samletid: Efterår og vinter.
Bestanddele: Cholin og harpiksagtigt bitterstof.
Anvendelse:  Udtræk af urten mod åreforkalk-

ning, hjertelidelser, ved hurtig 
puls og forhøjet blodtryk, blod-
stigning til hovedet samt svimmel-
hed, hovedpine, vattersot og 
eksem – er endvidere god mod 
skrofulose, betændelser og feber. 
Man har også konstateret, at misteltein virker gunstig på stofskiftet i  
det hele taget samt ved mangelfuld udskillelse af galde og mangelfuld 
produktion af bugspytkirtelen, ved langsom puls, endvidere ved lunge-
blødning og særlig stærk periode.

  Forsøg synes at godtgøre, at 4 teskefulde til en kopp te som koldtvands-
ekstrakt er at foretrække for afkog. 2 kopper te daglig.

Det er høyst usikkert hvorvidt det er tilrådelig å forsøke seg på å eksperimentere med 
dette på egen hånd.

Misteltein
Ved Roe Reidar Bratli

Misteltein er et kjent begrep i Druidordenen der  
den også har et symbolsk begrep.

Misteltein er fra oldtiden kjent som en medisinsk plante, selv om den sies å være  
giftig. Særlig bærene skal være giftige. De spises av fugler, men fordøyes ikke, de går 
like hele gjennom hele fordøyelseskanalen og kommer ut omgitt av en gelelignende 
substans som gjør at bæret/frøet fester seg i sprekker i barken på trær der det så  
kommer en ny plante.
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Historiske tilbakeblikk fra 
De Druidiske Samlinger – Ordensarkivet

Møtelistens historie
Protokoller, erindringer m/mulige huskefeil, ved Hedersdruid og ROE Finn E.Johannessen

Møtelisten vår som vi synes er et helt naturlig 
informasjonsmiddel som vi får hver gang vi 
begynner en ny termin i august. Men alt kom 
ikke «flytene på ei fjøl». Her kommer historien 
om hvorledes den ble til. 

Forløperen til Barden kom i april 1948 (stensi-
lerte A4 ark), men det var først i august 1953 
den første utgaven av Barden utkom, nr 1 

årgang 1. Da benyttes også muligheten til å ha 
en liste for hver losje som inneholdt oppgave 
over embetsmenn, medhjelpere, utvalg og 
losjes møteliste. Vi kan si at dette var den  
første Møtelisten for Ordenen og losjene.   

22. september 1956 skriver Losje Nordstjernen 
brev til Den norske Riksstorlosje med følg-
ende: 

«For å mulig å oppnå en bedre kontakt losjene og brødrene imellom foreslår Losje 
Nordstjernen at Den Norske Riksstorlosje hvert år utgir en samlet oversikt over de for-
skjellige losjers embetsmenn, møtesteder og møtedager.

Oversikten utarbeides på grunnlag av oppgaver losjene sender Den Norske Riksstorlosje 
efter hvert valg. Det hele samles i et litet hefte som etter Losje Nordstjernens mening 
måtte inneholde følgende data:

1. Den Norske Riksstorlosjes embetsmenn m/titler, adresse og telefon.

2. De forskjellige losjers embetsmenn, likeledes m/tittel, adresse og telefon.

3. Møtested.

4. Møtedager m/tidsangivelse.

5. Innlednings- og avslutningssang.

6. Eventuelt.

Det forutsettes at heftet er ferdigtrykket i god tid, slik at samtlige brødre kan få dette 
utlevert ved losjeårets begynnelse.

Oslo, den 22. september 1956.
Med hilsen i E.F.S.
Losje Nordstjernen

Einar Svendsen E.E.              Eiv. Blom Steffensen Sekr.»
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Resultatet ble at Ordensledelsen tok henven-
delsen til etterretning og skulle arbeide videre 
med saken. 

Husk at i 1956 var det 6 losjer i Norge og den 
7. skulle snart komme og Ordenen hadde ca. 
270 brødre, ingen storlosjer og vi var nettopp 
blitt en FGDO orden.

På Fellesmøte nr.3 11. mai 1961 («Fellesmøte» 
ble etter hvert til «Utvidet Ordenslelse», så til 
«Representantskapsmøte» for så bli til dagens 
«Ordensråd») ble det fremsatt følgende forslag: 

«E.E. Gunnar Christensen-Moe, Allbota, fore-
slo at det for neste termin ble utarbeidet en 
felles møteliste for alle losjer. Han hadde sett 
den som ble blir utgitt i Sverige, og fant denne 
meget hensiktsmessig». Forslaget ble bifalt av 
Fellesmøtet.

Det gikk altså slik at fra Losje Nordstjernens 
innspill 22. september 1956 helt frem til 
Fellesmøte 11. mai 1961 før forslaget ble ved-
tatt og satt i verk.

Et svært viktig årlig hjelpemiddel for alle brø-
dre var nå blitt virkelighet.    

Den første FORENDE GAMLE DRUID-
ORDEN Norge Møteliste utkom i august 1961 
for 1961-1962 og var på 40 sider og et eksem-
plar av denne er arkivert på De Druidiske 
Samlinger. Dagens møteliste for Den norske 
Druidorden FGDO Møteliste 2020-2021 er på 
164 sider, og inneholder Ordensledelsen, 12 
storlosjer, 58 losje, Gildene, Bidragskassen 
mm. Og nå ligger Møtelisten også på internett 
på våre sider. Utviklingen går fremover kan 
man si. 
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Det er vanskelige tider
Noen tanker til ettertanke.
Det er viktigere enn noen gang å ta vare på hverandre.

Vær en god borger i ditt fedreland
Vær en god bror for dine brødre
Vær en god mann for din kone
Vær en god far for dine barn
Vær en god venn for dine venner
Vær en god medarbeider på jobb
Tenk positivt, ikke negativt
Ta vare på deg selv

Alle trenger din oppmerksomhet og støtte.
Vi blir overdynget med covid informasjon.
Ikke la all denne informasjon ødelegge din hverdag.
Tenk på det som er viktig i livet.

Følgende lille dikt med samme tema skrev jeg i våres.
Essensen er at det er viktig å fokusere på det som er viktig.

Refleksjon

I disse corona-tider:
er våre medmennesker kjære individer
Men ser vi livets proporsjoner?
Ser vi livet i store eller små porsjoner?
Ser vi det virkelige livet som det går
mellom alle disse statistikker vi får?
Består livet bare av tall?
Eller er alle disse tall bare et skall
som skjuler virkeligheten som den er?
med familie og venner som står oss nær.

Nettmøte i Merlins-stjerne  
18. nov 2020     

 Ved Roe Bjørn Otto Strøm

Roe Bjørn Otto Strøm
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Et losjemøte begynner dagen før med små og 
ofte unødvendige forberedelser som dette. En 
oppbygging som bekrefter en brors glede over 
å høre til i vårt samfunn. Oppbyggingen med 
forventninger til en ny god losjekveld med 
håndtrykk og god oppmerksomhet fra det øye-
blikk du smeller igjen bildøra utenfor losjehu-
set. Gjensynsgleden. Om du har vært her for to 
uker siden eller i fjor høst møter en skare av 
brødre deg med hjertelig velkomst og takk for 
sist. Det er det samme hvor du setter deg når du 
kommer innenfor. Du havner uansett sammen 
med noen som vil snakke med deg. Hvordan 
har du det? Hyggelig å se deg! Er det bra med 
dere? 

Det stimler i salongen, og ingen her skal føle 
seg utenfor. Så på et bjelleklang stopper all-
værspraten og trekker brødrene til forrommet i 
stillhet og høytid. Det haster ikke.

Du får en ventetid for ettertanke blant brødre 
skulder ved skulder før Ceremonimester invite-
rer deg rituelt til losjemøte. Du har vært her 

mange ganger, så ingen ting er fremmed for 
deg. Du kjenner din plass.

Der du sitter kjenner du ditt sete og føler full-
stendig trygghet og ro. Brødre som er embeds-
menn og medhjelpere kan utføre sine roller 
med verdighet for å gi deg den beste druidiske 
opplevelse under det rituelle møtet. Du kan 
hvile. Du kan være oppmerksom og ta til deg 
lærdom. Du kan nyte. Uansett hvordan din 
dagsform eller oppmerksomhet har ryddet dine 
tanker og gjort rom for gjentagende rituell lær-
dom kan du ta inn over deg følelsen av trygghet 
og nærhet.

Det var en innarbeidet vane. En god vane som 
ble brutt for alle druider i mange måneder. Det 
skal bli bra igjen. Det skal bli så bra igjen at når 
brødre møtes i antrekk igjen er vi tilbake der vi 
var 

– på et øyeblikk.

Smokingen har hengt lenge i skapet
Det var en innarbeidet vane. En god vane.  

Åpne garderobedøra og se etter at antrekket var pent og i orden  
og at merker og tegn satt godt på rett plass. Ser de svarte skoene bra ut,  

eller burde de vært pusset igjen? Ligger regaljen der den skal?

Ved ROE Rolf A. Eriksen
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Ideelt

Høy Erk Kapitlet (HEK) som ble innviet 4. 
desember 1954, spilte en vesentlig rolle i vår 
Orden. Årsaken til at HEK ikke ble stiftet tidli-
gere var at Ordenen var tilsluttet ODO, ikke 
FGDO, før i 1954. FGDO, Sverige fikk sitt 
Kapittel – den Svenska Druid-Ordens Hög Ärk 
Kapitel - allerede den 27. januar 1918, og 7 
grader ble innført i Sverige i november 1938 i 
stedet for 3 grader som de hadde inntil da.

I Norge fikk vi 7 grader i og med innføring av 
det norske Høy Erk Kapitel i 1954.
1954 ble på mange måter året da Ordenen ble 
slik vi kjenner den i dag. Det vil si at i 1980 ble 
Høy Erk Kapitlet avløst av Storlosjer. Ordenen 
var da blitt så stor at Høy Erk Kapitlet ikke 
hadde kapasitet til å fungere tilfredsstillende. 
Ordenskapittelet fortsatte imidlertid virksom-
heten som til da hadde ligget hos HEK, nå 
direkte under Ordensledelsen med RSBibl. 
som leder, slik det fremdeles er.

Det ble fra stiftelsesdagen besluttet at Barden 
fra samme dag skulle sortere under Høy Er 
Kapitlet, i dag Ordenskapitlet.

De første årene slet Ordenen og dermed også 
Høy Erk Kapitlet med dårlig økonomi og det 
var vanskelig å få brødrene engasjert i kapit-
telmøtene. Dette er heldigvis historie. Ordenen 
har i dag en sunn økonomi.

Ordenskapittelet har Ordenens ideelle arbeid 
som sitt ansvarsområde og har følgelig en nøk-
kelrolle i vår Orden slik Høy Erk Kapitlet 
hadde. Det er derfor all grunn til å gi dem stor 
oppmerksomhet og honnør for det arbeid de 
utfører. Inntrykket er vel at mange ikke kjenner 
til deres virksomhet, selv om vi alle nyter godt 
av deres arbeid som blant annet er undervis-
ningsmateriell og opplæring.

Ordenskapittelet består foruten av RSBibl., 
også redaktøren av Barden og to medlemmer 
som utpekes av RSBibl. For å sikre en viss 
kontinuitet bør et medlem fortsette ved skifte 
av RSBibl.

Antagelig blir Ordenskapittelets virksomhet 
enda viktigere i fremtidens Orden da bror-
skapet er avhengig av ideelt innhold ved siden 
av det sosiale som også er viktig og avgjør-
ende.

Bærebjelken i vår Orden er den Druidiske 
tanke som først og fremst bæres oppe av våre 
ritualer og tolkningen av disse. Ritualer som 
skal hjelpe oss til selverkjennelse og til å bli 
bedre som medmennesker. Brorskapet skal 
hjelpe oss til et bærekraftig og kvalitetssikret 
liv.

ORDENSKAPITTELET I DEN NORSKE 
DRUIDORDEN, FGDO

Ved ROE REIDAR BRATLI
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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

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

Ledig annonseplass 
er dette noe for din bedrift?
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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

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

ALT UNDER SAMME TAK

33 48 59 00   /  salg@bk.no

DESIGN & FOTO / EMBALLASJE / TRYKKSAKER  
PROFILARTIKLER / SKILT & DEKOR / VAREHOTELL
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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

Ledig 
annonseplass
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Eiendomstaksering
Skadetaksering

Tilstandsrapport
Byggebistand

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

Ledig 
annonseplass

Ledig annonseplass 
er dette noe for din bedrift?

Åpningstider 9 -18 / 10 - 15
Storgata 13, 2408 Elverum

Tlf. butikk: 6241 2424
Mail butikk: post@sport1elverum.no

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

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

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

16 17 18

19 20 21

22 23 24

25 26 27
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Vi gratulerer
50 år
Terrapax	 Fredrik		Onsum	 05.03.1971
Ovatstjernen	 Asle	Andre		Vagle	 09.03.1971
Yggdrasil	 Jørgen		Grønfur	 12.03.1971
Silva	 Hans	Inge		Murud	 15.03.1971
Eken	 Robert		Smeby	 24.03.1971
Plenydd	 Bernt		Høiland	 03.04.1971
Plenydd	 Rune		Riskedal	 20.04.1971
Nemeton	 Thor	Einar		Frislie	 29.04.1971
Selago	 Bernt		Welde	 01.05.1971
Hringar	 Kjetil		Viken	 04.05.1971
Plenydd	 Jan		Grude	 08.05.1971
Druidstjernen	 Tore		Henden	 25.05.1971

60 år
Terrapax	 Thor		Lund	 06.03.1961
Druidborgen	 Terje	Johansen		Saxvik	 07.03.1961
Myrica	 Tor		Haugehåtveit	 09.03.1961
Nemeton	 John	Rune		Heimdahl	 22.03.1961
Taiga	 Hans	Erik		Jønsrud	 24.03.1961
Taiga	 Olav	Magne		Kjos	 24.04.1961
Selago	 Erik		Jahnsen	 09.05.1961
Sanden	 Harald		Torsøe	 12.05.1961
Pastos	 Johs		Skogsrud	 13.05.1961
Mizar	 Per	Ove		Sekse	 15.05.1961

70 år
Belenus	 Olav		Klefsåsvold	 02.03.1951
Pastos	 Helge	Andreas		Larsen	 03.03.1951
Pythagoras	 Per	Dagfinn		Farstad	 03.03.1951
Celyn	 Arvid		Tønnesen	 11.03.1951
Allbota	 Dag	Andre		Langeby	 15.03.1951
Misteltein	 Øyvind	Sigurdsøn		Finnerud	 19.03.1951
Fraxinus	 Lars	Morten		Laache	 24.03.1951
Druidstjernen	 Arild		Andersen	 25.03.1951
Malus	 Brigt	Arne		Losnegaard	 05.04.1951
Allbota	 Tom	Roar		Granerød	 07.04.1951
Sølvstjernen	 Bjørn	Gudmund		Larsen	 12.04.1951
Orion	 Atle		Sandven	 13.04.1951
Celyn	 Jan	Helge		Hjellenes	 16.04.1951
Plenydd	 Kjell	Arvid		Birkeland	 20.04.1951
Celyn	 Arne		Adriaenssens	 22.04.1951
Belenus	 Odd	Ivar		Haug	 27.04.1951
Terrapax	 Tore	Olaf		Monsen	 28.04.1951
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Vi gratulerer
Merlins-stjerne	 John		Andersen	 01.05.1951
Druidstjernen	 Bjørn	Gunnar		Lorentzen	 04.05.1951
Fraternitas	 Geir		Johansen	 14.05.1951
Abaris	 Erik		Bjønness	 21.05.1951
Ovatstjernen	 Svein		Kristiansen	 22.05.1951
Pastos	 Knut		Monssen	 24.05.1951
Myrica	 Åge		Haugen	 27.05.1951
Ram	 Eirik	Aleksander		Faukland	 28.05.1951

75 år
Bardstjernen	 Magne		Borgersen	 03.03.1946
Pastos	 Magne		Landgraff	 10.03.1946
Myrica	 Øyvind		Madsen	 10.03.1946
Terrapax	 Finn		Gustavsen	 11.03.1946
Pythagoras	 Odd	Petter		Halle	 16.03.1946
Pastos	 Tore	Harder		Lie	 17.03.1946
Jadar	 Svein	Johan		Øksnevad	 19.03.1946
Syvstjernen	 Kjell	Magnus		Andersen	 22.03.1946
Nidaros	 Tore		Melheim	 26.03.1946
Fraternitas	 Tormod		Løvbugten	 05.04.1946
Elysium	 Roar		Olsen	 09.04.1946
Cetus	 Svein		Johnsen	 14.04.1946
Hedera	 Petter	Collin		Scavenius	 15.04.1946
Syvstjernen	 Nils	Oddvar		Islann	 21.04.1946
Sagalund	 Kai	Hugo		Bogen	 27.04.1946
Elysium	 Simen		Rustad	 02.05.1946
Elysium	 Christen		Haug	 05.05.1946
Pythagoras	 Kjell	Andreas		Kristiansen	 11.05.1946
Silva	 Magne		Børresen	 11.05.1946
Idris	 Ole	Jørgen		Monsen	 15.05.1946
Allbota	 Sverre		Askedal	 17.05.1946
Kriton	 Rolf		Guttormsen	 21.05.1946
Cygnus	 Knut		Wien	 21.05.1946
Syvstjernen	 Alf	Oskar		Johansen	 25.05.1946
Druidborgen	 Arne		Strøm	 26.05.1946
Ovatstjernen	 Bjørn	Verner		Andresen	 31.05.1946

80 år
Avalon	 Bjørn		Skinnes	 07.03.1941
Fraternitas	 Oddvar	Hjalmar		Lindstrøm	 14.03.1941
Sagalund	 Kjell		Johansen	 22.03.1941
Abaris	 Jan-Erik		Karlsen	 26.03.1941
Celyn	 Øystein		Fjeldsgaard	 05.04.1941
Eken	 Per	Magnus		Holmøy	 07.04.1941
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Vi gratulerer

Dødsfall

Vi lyser fred over våre brødres minne.

   Opptatt i  
Losje Navn Født Ordenen Død

Avalon	 6.	grads	bror	Leif Kristiansen	 11.12.1937	 06.09.1976	 03.12.2020

Fraxinus	 6.	grads	bror	Magne A.H Paulsen	 20.11.1930	 07.12.1967	 16.12.2020

Idris	 6.	grads	bror	Finn Arne Sannes	 02.07.1937	 04.01.1990	 16.12.2020

Abaris	 6.	grads	bror	John Fredrik Lillelien	 05.03.1936	 13.04.1982	 04.01.2021

Ram	 7.	grads	bror	Iohan Peter Suhr	 04.03.1941	 25.01.1973	 08.01.2021

Cygnus	 7.	grads	bror	Odd Skoglund	 09.06.1948	 25.01.1984	 11.01.2021

Eken	 6.	grads	bror	Leif Dahl	 16.04.1934	 22.10.1974	 11.01.2021

Nordstjernen	 7.	grads	bror	Per-Kristian Fjellum	 15.06.1927	 06.11.1968	 21.01.2021

Silva	 6.	grads	bror	Arild Halbakken	 17.12.1957	 09.01.2003	 25.01.2021

Pastos	 Thor		Johansen	 29.04.1941
Sagalund	 Ragnar		Jacobsen	 03.05.1941
Pastos	 Hans	Petter		Korsveien	 03.05.1941
Mizar	 Einar	Johan		Stuvik	 15.05.1941
Hringar	 Thor		Dannevig	Breien	 20.05.1941
Kriton	 Frank	Egil		Glommen	 23.05.1941

85 år
Eken	 Knut	Christoffer		Sletterød	 13.03.1936
Allbota	 Thormod		Korneliussen	 25.04.1936
Corona	 Arne	Gunnar		Stormark	 18.05.1936
Myrica	 Bjørn		Berdal	 26.05.1936
Idris	 Kristian		Bårnes	 30.05.1936

90 år
Bardstjernen	 Alf	Birger		Fjeld	 17.03.1931



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
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