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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

Det siste året kan betegnes som et «annus horri
bilis» – et fryktelig år. I Norge passer nok ikke 
denne beskrivelsen like godt som i mange andre 
land. Vi har i mindre grad kjent på fortvilelsen over 
tapet av menneskeliv og arbeidsplasser. Vi kjenner 
uttrykket godt etter at dronning Elisabeth brukte 
det i en tale i 1992 i forbindelse med markeringen 
av 40 år på tronen. Dette året var det en omfattende 
brann på Windsor Castle samt at flere medlemmer 
av kongefamilien skilte seg eller flyttet fra hver
andre. Dette er et ordspill av « annus mirabilis»  et 
mirakelår og omhandler bl.a den engelske seieren 
i slaget ved Lowestoft – og hvordan folket over
levde bybrannen i London i 1666. Brannen ødela 
hjemmene til 70 000 av de 80 000 innbyggerne i 
City of London, men kun seks verifiserte dødsfall 
ble nedtegnet. Brannen var en tragedie, men de få 
dødsfallene et mirakel. I ettertid er begrepet brukt 
om spesielt suksessrike år av historisk betydning.

Vi kan kanskje si at til tross for en verdensomspen
nende pandemi så kan vi «snu på flisa» og si at lille 
Norge har sluppet lett unna. Altså et «annus mira
billis» i Norge.

Likevel lengter vi etter å komme inn i vante til
stander. I løpet av noen få måneder er det ganske 
sikkert at tilstandene er normalisert. Det finnes vel 
knapt noe bedre enn å lengte etter noe når du vet at 

det er innenfor rekkevidde. Dikteren Hans Børli 
sier det så fint: Den som har lengselen i seg er 
aldri fattig. Lengselen kan legge en blå konge-
kappe selv over tiggerens magre skuldre.

Vi ser alle fram til den dagen vi møter brødrene 
igjen i losjehuset. Jeg spår at smilene blir brede, 
håndtrykkene ekstra kraftige – og kanskje lurer det 
en liten tåre i øyekroken. Slik arter det seg gjerne 
når man møtes igjen etter et langt fravær.

SEE i samtlige storlosjer har denne gangen etter 
anmodning fra Barden  sendt oss innlegg om drif
ten i sine respektive Storlosjer/Grunnlosjer det 
siste året. Til tross for relativ kort spalteplass har 
de evnet å fortelle om utfordringer, oppturer og 
nedturer uten å sutre og klage. Det var mange 
felles nevnere i tilbakemeldingene. Noen stor losjer/
grunnlosjer har improvisert mer enn andre. Dette 
skyldes nok at man til tross for strenge smitte
restriksjoner har hatt et visst handlingsrom. Barden 
vet at embedsmennene i Ordensledelsen, Stor
losjene og Grunnlosjene har arbeidet hardt for å 
legge forholdene til rette slik at gjenåpningen skal 
bli så bra som mulig. Vi viser best vår tillit og 
takknemlighet ved å møte opp når losjene gjen
åpnes.

God losjehøst!
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Kjære brødre / Kæru bræður
Mitt høyeste ønske er at vi kan møtes i Lunden igjen 
i høst. Jeg savner stemningen i Lunden, jeg savner 
brødrene og jeg savner ladestasjonen min. Ja, pilen 
står på reservetank. Jeg har lært å se både fremover 
og bakover. Bakover på det jeg har fått, og fremover 
fordi den kunnskapen orden søker å gi betyr så mye. 

Nedstegningen har minnet oss om hvor verdifullt 
losjelivet er for oss og hvor viktig det er å verne om 
det i tiden som kommer.

Det har utvilsomt vært en utfordrende tid for oss 
alle. Frihet og styringsrett over eget liv er ikke som 
før. Vi må innrette og omstille oss parallelt med 
endri nger i smittesituasjon og kravene fra myndig
hetene. Nyhetssendingene på morgenen gir oss nye 
retningslinjer for de neste dagene og vi følger lojalt 
opp de anvisninger som gis. Det viser en betydelig 
styrke og en solidaritet, men slitasjen merkes nok og 
det er lov det.

Mange er også rammet av oppsigelser, permisjoner 
og endrede økonomiske forutsetninger som vil få 
konsekvenser i lang tid. Livet er ikke så trygt og  
forutsigbart som vi er vant med og vi mister litt fot
feste. Planer og drømmer må kanskje settes på vent.

Ordensledelsen har fulgt situasjonen nøye og tatt 
med oss de ønsker, behov og tilbakemeldingene vi 
har mottatt fra både SL og GL i våre vurderinger.  
Vi har gitt dispensasjoner og lettelser og vi 
oppmunt ret til å holde embetsmannsmøter og  
aktiv kontakt med brødrene. Vi har også oppfordret 
losjene til å arrangere alternative aktiviteter innenfor 
rammen av hva smittesituasjonen har tillater.

Det gleder meg å høre at losjene og brødrene har 
vært engasjerte til tross for nedstegningen.

Så  har vi så bestått testen som Ordenssamfunn, 
som losje og som losjebror i denne tiden? Klarte  
vi i praksis vise hva vi har fått lære? Har vi vært til
stedeværende for hverandre og rause i omtanke og 
kontakt? Har vi klart å begeistre og oppmuntre hver
andre, har vi vært engasjerte og optimistiske i å 
finne alternativer? Har hver og en tross pandemien 
følt seg godt informert, inkludert, verdsatt, sett og 
hørt?

Jeg håper det, men fasiten får vi kanskje ikke før vi 
samles igjen og kan evaluere både Ordensledelsens, 
Storlosjenes og grunnlosjenes innsats under  
pandemien. Det blir svært viktige læringspunkter  
å ta med seg. 

Kjære brødre – takk for innsatsen og takk for tål
modigheten. La oss fortsatt verne om hverandre og 
vårt verdifulle losjefellesskap og la oss håpe vi er i 
gang igjen i august.

God sommer til deg og dine! 

Kæru bræður

Mín æðsta ósk er að í 
haust,  getum við komið 
aftur saman í Lundinum. 
Ég sakna andrúms
loftsins í Lundinum, ég 
sakna bræðranna og ég 
sakna þess að geta ekki 
sótt mér orku á fundina.  
Já, örin sýnir að ég er að 
keyra á varatanknum.

Lokunin hefur minnt 
okkur á hve dýrmætt stúku starfið er fyrir okkur og 
hversu mikilvægt það er að vernda það á komandi 
tímum.

Þetta hefur án efa verið krefjandi tími fyrir okkur alla. 
Frelsi og stjórn á eigin lífi er ekki eins og áður. Við 
urðum að aðlagast breyttum reglum sóttvarnaryfir
valda eftir því hvernig vírusinn hefur þróast á  
hverjum tíma. 

Stjórn Reglunnar hefur fylgst náið með aðstæðum á 
hverjum tíma og sótt  upplýsingar og ráðleggingar til 
bæði SS og GS í mati okkar og ákvörðunartöku. Við 
höfum veitt til slakanir og við höfum hvatt til funda 
með embættismönnum og virku sambandi við 
bræðurna. Það gleður mig að heyra að stúkurnar og 
bræður hafa verið virkir í starfinu þrátt fyrir (fundar
bann).

Svo  höfum við staðist prófið sem Reglu Samfélag, 
sem stúka og sem reglubróðir á þessum tíma? 
Gátum við sýnt í verki það sem við höfum lært? 
Höfum við verið til staðar fyrir hvort annað og örlát í 
hugsun og samveru? Hefur okkur tekist að örfa og 
hvetja hvort annað, höfum við verið staðráðin og 
bjartsýn í að finna aðrar leiðir? Hafa allir, þrátt fyrir 
heimsfaraldur, fundist þeir vera vel upplýstir, fengið 
að vera með, metnir, séðir og heyrðir?

Ég vona það, en við fáum kannski ekki niðurstöðuna 
fyrr en við sameinumst á ný og getum metið viðleitni 
bæði Stjórnar Reglunnar,  stórstúka og grunnstúka 
meðan á heimsfaraldrinum stóð. Það verða mjög mikil
vægar upplýsingar að taka með sér inn í framtíðina.

Kæru bræður, ég þakka viðleitni ykkar og ég þakka 
fyrir þolinmæðina. Höldum áfram að þykja vænt um 
hvort annað og dýrmætt stúkusamfélag okkar og 
vonum að við verðum komin í gang aftur í ágúst.

Gleðilegt sumar til þín og þinna!

Med broderlig hilsen i EFS
GeirKåre Jordheim
RSEE

RSEE GeirKåre Jordheim
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Vi nærmer oss sommer og ferietid og håper vi snart kan gå et langt mer åpent samfunn i 
møte. Vi trenger det, og vi gleder oss til å komme i gang med ordinære losjemøter og å 
møte losjebrødre igjen. Vi planlegger med en oppstart fra høsten av, så får vi se hvilke 
rammer helsemyndighetene setter for å være samlet til høsten. 

Vi erfarer at på tross av restriksjoner, har svært mange GL og SL vært i aktivitet og hatt 
kontakt med sine respektive brødre, bl.a. gjennom den gode telefonsamtalen, digitale 
losjetreff, fysiske treff, gåturer, losjenytt som er sendt brødre osv. 

Ordensledelsen vil berømme SL og GL for fleksibilitet, kreativitet og for alt arbeide som  
er nedlagt i den tiden vi har vært og er rammet av Koronasituasjonen. 

Ekspedisjons- og åpningstider på Kanselliet
Fra 1. juni innføres det nye ekspedisjons- og åpningstider på Kanselliet. Kanselliet vil være 
tilgjengelig på telefon og holde åpent for ev besøk mandag, tirsdag, torsdag og fredag 
mellom kl. 10.00 og kl. 14.00. Onsdager stengt for henvendelser.

Digitalt losjetreff
Ordenskapitlet utarbeidet etter anmodning «Regi for et digitalt losjetreff» og vi erfarer at 
flere losjer har tatt dette i bruk. Et slikt møte er naturlig nok annerledes, men likevel noe vi 
kjenner igjen, noe som gir oss en «følelse» av et losjemøte. Siden det ikke gis løsen, eller 
benyttes ordinære tiltaleformer mv. kan det også være uinnvidde til stede. Disse møtene  
er ikke tellende møte.

Installasjon av SL og GL embetsmenn
Nedstengingen har resultert i at vi ikke har kunnet installere våre nyvalgte GL og SL 
embetsmenn på en høytidelig og verdig måte, slik de fortjener. Ordensledelsen har allikevel 
besluttet at de nyvalgte embetsmennene skal tiltre i sine embeter, slik at de kan overta 
koffert og annet aktuelt materiell og forberede seg på sine kommende oppgaver. Løfter  
gis på en høytidelig måte ved en senere anledning. Det er i denne sammenheng også gitt 
dispensasjon fra å inneha Old Erk graden for å kunne innsettes og tjenestegjøre som TjOE. 

Grunnlosjegrader – dispensasjon fra antall møter
Brødre i l, ll. og lll. grad har som følge av nedstegningen mistet mange møter og står i fare 
for å måtte vente uforholdsmessig lenge for å kunne resipiere i høyere grader.

Ordensledelsen har derfor besluttet at kravet til antall møter i Ovatgraden, Bardgraden og 
Druidgraden for å kunne resipiere i høyere grader, reduseres med 5 møter for hver av 
gradene. Dispensasjonen gjelder kun ut vårterminen 2022. Kravene om opplæring 
opprettholdes. 
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Ritualutvalget: – revisjon og trykking av nye ritualer
Losjene har tidligere mottatt nytt revidert l. grads Ovat rituale inklusivt arbeidsmøte.  
l. grads Ovat høytidsmøte med resepsjon, samt rituale for mottagende bror er i sluttfasen  
og straks klart til utsendelse. Videre er rituale for Druidisk nyår under revisjon.

Ny Landsmatrikkel: 
Mange har allerede mottatt den nye landsmatrikkelen, men fortsatt gjenstår utsendelse til 
enkelte losjer. Disse vil bli sendt ut sammen med de nye ritualene og nye møtebøker for losjene.

Storlosje håndbøker
Arbeidsgruppen som var nedsatt til å utarbeide Håndbok for SL har nå levert sitt forslag.  
De har nedlagt et betydelig arbeid. Ordensledelsen vil nå foreta en gjennomgang av forslaget 
og tar sikte på å ferdigstille Håndboken innen utgangen av året. 

Momskompensasjon 2018 og 2019: 
Lotterinemnda har i vedtak av 6. april avslått vår klage på avslag om momskompensasjon  
for 2018. Dette er et endelig vedtak som ikke kan påklages. Vi har også sendt klage på avslag 
på momskompensasjon for 2019 men det er nok dessverre grunn til å anta at også den klagen 
vil få det samme resultat.

IT utvalget har behov for å knytte til seg brødre som kan  
bistå innenfor IT arbeidet i vårt.
IT utvalget arbeider med en handlingsplan på IT område. Fokusområder vil bl.a. være nytt 
matrikkelsystem, dokumentlagring (Sky), felles økonomisystem for SL og GL, Ordenens 
hjemmesider, E-postsystem, brukermanualer, kompetansebehov og opplæring, E-læring, 
IT-kontakter i SL og GL, Sosiale medier, IT sikkerhet osv.

Arbeidet er ressurskrevende, og IT utvalget har behov for å knytte til seg brødre som kan  
bistå innenfor IT arbeidet i vårt. Dersom det er brødre med generell http kompetanse, 
kompetanse i WordPress utvikling eller innenfor PHP, Javascript etc. som kan tenke seg å 
bistå, så send gjerne en epost til Kanselliet hvor en skriver litt om sin kompetanse og i hvilken 
utstrekning en har anledning til å bistå.

EX-regalie til medhjelpere 
Ex-regalie for medhjelpere er nå godkjent og skal tildeles brødre som har tjenestegjort som 
Ovater, Barder, lysmestere, musikkledere og YV og som ikke innehar annen ex-regalie fra 
Grunnlosjen. I tillegg kan ex-regalien tildeles losjens festformann / leder av festutvalget. 

EX-regaliene er satt i bestilling. Losjene kan allerede nå, starte kartlegging / opptelling av hvor 
mange brødre som oppfyller kravene til å motta denne Ex-regalien og sende bestilling til 
Kanselliet. 

Ordensledelsen anser dette for å være en positiv og synlig påskjønnelse for innsats for losjen 
og losjens brødre. Det vil derfor bli fremmet forslag til en liten justering av Ordenslovens §116 
ved Riksmøte i 2023.
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Storlosje

Storlosjen Dovre
Ved SOE Svein Waal

I SL Dovre har vi stort sett hatt kommunikasjon via telefon og mail innad i 
kolleg iet, og med grunnlosjene. Vi har i samarbeid med GR.L overholdt de 
friste r for rapportering og oppfølging som kreves og er ønskelig. Vi har også 
gjennomført digitale avstemminger når det har vært nødvendig for å holde frister 
o.l. Vi har gjort for beredelser til resepsjoner og embetsmannsskifter, og fått 
gjennomført emb.m. skifter i alle 5 GR Losjene med «forenklede ritualer  og 
svært få deltakere (innenfor anbefalinger og føringer sentralt og lokalt). 
Det vanskeligste har vært å ikke kunne samles i møter og å ha denne formen  
for «fysisk kontakt», diskutere temaer  og å få planlagt møter og oppstart av 
«norma l losjeaktivitet»

Det gledelige er at mange brødre savner et aktivt losjeliv og at vi alle gleder oss til å komme i  
normal drift igjen, og kan ha telefon/ mailkontakt i ventetiden. 
Det siste året har 3 brødre meldt seg ut. En på grunn av helsen, to på grunn av «lang reiseveg til 
møtene» alene (tror jeg).

Vi har i SL Dovre følgende status vedr. medlemstall pr. 30.3.2021:
Tilgang: 1 bror resepierte 13.02.20 (like før koronaen nådde oss).
Avgang: 9 brødre har sluttet, 1 bror har fått overgang til losje Mithras, 3 brødre er døde.
I tidsperioden 01.01.20 til d.d. har SL Dovre således hatt et frafall på 13 brødre mens tilgangen har 
vært 1 bror. Samlet antall brødre i Sl Dovre er nå 190.
Losje Nidaros startet ganske tidlig med å gjennomføre flere digitale møtetreff som stort sett har fulgt 
møteoppsettet. Noe som brødrene har satt pris på. Dovre stilte med en forholdsvis stor deltakelse i 
Ordensledelsens digitale opplæringskvelder.
Jeg hilser til alle brødre med ønske om at vi alle må være tålmodige i påvente av oppstart samt at vi 
holder god kontakt med de nærmeste brødrene.

Barden har henvendt seg til samtlige 12 Stor Edel Erker i Storlosjene og bedt om tilbakemeldinger og  
synspunkter på losjedriften i tiden fra nedstengningen til dags dato. Samtlige svarte ganske umiddelbart.  
Vi har fått innblikk i hva den enkelte har syntes har vært værst – og hva som har gledet mest i året vi har  
bak oss. Storlosjene har god kontroll med utmeldinger og deler kunnskapen med oss. Barden synes det er 
spesielt hyggelig at Storlosjene – alle som en – hilser til alle brødrene landet rundt. Red.
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Intervju

Formiddagsprat med Ovatbror  
Morten Berg i losje Fraternitas

Bardens utsendte hadde en befriende følelse den dagen myndighetene tillot oss å 
besøke hverandre hjemme. Et kjøkkenmøte med en Ordensbror i nabobyen.  

Eller skal vi si kontormøte? Det var jo i kontortiden i en pause på hjemmekontoret.

Ved ROE Rolf A. Eriksen

Bror Morten bor i skogen øst om Sandefjord med 
kona Pernille og to døtre. Huset ligger i naturen, og 
de kan se byen fra utsikten oppe i høyden bak huset. 
Døra går opp før jeg banker, og selv om vi aldri har 
sett hverandre før får jeg straks en broderlig og venn
lig mottakelse. Samtalen ved kjøkkenbordet dreies 
hele tiden til losje og druidiske tanker. 

Men Morten må fortelle at han kommer fra Oslo. 
Innflytter uten noen som helst bekjente uten konas 
familie og deres egne to skoledøtre. Så krysser han 
altså veien med en druid som spør om han er interes
sert i å delta i en losje. Så sitter vi der og føler bror
skapet og en sterk fellles interesse. Han ble tatt opp i 
2018.

Han forteller at han opplevde opptakelsen og de 
neste møtene som å være nær noe som var mer enn 
nye venner. Opptakelsen, høytiden og alle utstrakte 
hender den første kvelden var over raskende og 
rørende. Det var pandemien som hindret ham å resi
piere i Bardgraden. 

Komme utenbys fra som en ukjent og på en eneste 
kveld bli innlemmet i et brorskap med humør og 
hjertevarme! Plutselig over natten bli del av en stor 
vennekrets og en etablert organisasjon. Losjebror 
Morten Berg ble raskt hentet inn av Festutvalget og 
til ærefulle oppdrag under rituelt møte, og han følte 
stolthet og glede for at de som for kort tid siden var 
fremmede tok han til seg og ga han oppgaver. På et 
øyeblikk var han ikke en fremling i sin nye by lenger.

Hjemme hos bror Morten og Pernille med jentene 
Leonora og Hanne Ellinor på 13 og 9 er det bare de 
yngste som forlater huset om morgene og går til 
skolen. Men foreldrene blir igjen på «kontoret». Hun 
arbeider for Universitetet i Sørøstnorge og han er IT 
utvikler med oppgaven og programmere forsikrings
programmer. 

Et godt druidisk hvileskjær i en ellers krevende 
Coronatid.
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Storlosjen Borgar
Ved SEE Svend Ole Walente

Storlosje

Losjeåret 2020/2021 har, for å si det mildt, vært svært spesielt. Losjeliv baserer 
seg jo på samvær med andre brødre. Når det teppet trekkes vekk under føttene 
våre, forsvinner mye av fundamentet til praktisk losjeliv.

Når det er sagt, må jeg tilføye at den indre losjen ikke kan forbys, og den lever i 
oss. Men det har vært stusselig, til tross for meget bra kreativitet i noen grunn
losjer. Jeg vet at flere av grunnlosjene har arrangert digitale treff, sosiale treff 
utendørs o.l. Men fraværet av ordinære møter sliter på oss alle. Aktiviteten haltet 
videre da det var begrensning på 20 deltakere, og i august 2020 fikk vi installert 
2 embetskollegier. Så ble det ytterligere begrensninger, og grunnlaget  
for å treffes ble igjen borte.

Det vanskeligste var når vi nå på ettervinteren fikk begrensninger på 5. Storlosje Borgar hadde planlagt 
installasjon av 3 nye embetskollegier med 10 personer tilstede (et absolutt minimum for å gjennomføre 
dette) – så ble Østfold episenter for smitte, og bommen falt til maks. 5 deltakere. Så vi har satt alt på 
vent, og vi er enige om at nyinstallasjoner av embetsmenn er særdeles viktig. Vi har i samråd med 
respektive grunnlosjer besluttet å gjennomføre disse skiftene, samme hvor i kalenderen vi er.  
Vi håper å få dette gjort før høsten kommer.

Da antallet «lovlige» falt til 5, fikk vi også problemer med å gjennomføre vanlige arbeidsmøter i 
Storlosjen. Heldigvis fikk vi avholdt ett møte før det ble begrensninger til 5 deltakere. Der fikk vi bl.a 
etablert en arbeidsgruppe, for å arbeide med «administrativ og juridisk drift.» Og her er vi inne på det 
som er det mest gledelige under disse vanskelige driftsforholdene. Storlosje Borgar har et særdeles 
engasjert kollegium, som har brukt mye tid på samarbeid med grunnlosjene. Effekten av dette arbeidet 
er meget positivt, og vi ser frem til å fortsette dette når samfunnet åpner opp.

I skrivende stund er vi 6 grunnlosjer i Storlosje Borgar. Vi er 289 brødre. 8 brødre har blitt borte  
siden nedstengningen i mars 2020, men kun 1, kanskje 2, kan koronarelateres.
Jeg vet at det gror, og jeg forventer god aktivitet vedrørende opptak når vi åpner igjen.
Jeg vil gjerne sende en hilsen til mine brødre i hele landet, med oppfordring om å ikke gi opp,  
men engasjere seg etter beste evne. 
Innholdet i den druidiske lære er som kjent upåvirket av virus, så det er mye man kan finne på.
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Noen ord ved ettårsjubileet  
for vårt siste møte

Kjære bror.
I kveld, 11. mars er det akkurat ett år siden Losje Kriton hadde  

vårt siste møte i Druidegaarden.
Ved EE Hans Tofterå, losje Kriton

Ikke noe å feire akkurat, men man kan vel si at 
året som har gått har vært litt spesielt, og jeg kan 
godt forstå at det kan være vanskelig å holde 
motivasjonen for losjen og losje arbeidet oppe.

Jeg vokste opp med søndagsskole og kirkegang. 
Det var vel der vi, på øyen ute i havgapet, hadde 
vår sosiale omgang.

På mine reiser til mange forskjellige steder i ver
den pleide jeg, når anledningen bød seg, alltid å 
besøke en kirke, et lite eller større hus med et kors 
på.

Spilte for meg egentlig ingen rolle hva de kalte 
seg de som holdt til der, for jeg møtte alltid noe 
kjent, alle ulikheter til tross.

Etter at jeg sluttet som profesjonell reisende har 
jeg hatt losjen. Og for hvert år går det stadig kla
rere opp for meg hvor verdifullt det er å ha noen 
vaner som man ikke alltid må spørre seg selv 
hvorvidt man har lyst eller ikke. Simpelthen kon
trakten eller forpliktelsen, primært med seg selv, 
som strekker seg over tid.

En losjebror beskrev en losjekveld slik:» 
Ritualene rører ved noe vidstrakt i meg».

En vakker beskrivelse av ritualene, men også av 
storheten i det å ha gode rutiner og vaner, den 
faste ordningen.

Ikke et vondt ord om det nye, men det vante har 
andre kvaliteter.

Søren Kirkegaard sa det slik: «Gjentakelsen er 
som en elsket hustru en aldri blir lei av. For det er 
bare det nye en blir lei av.»

Så kjære bror: Jeg håper du kan finne det i deg å 
komme tilbake når denne pesten endelig er over. 
Losjen og brødrene trenger deg.

Til slutt vil jeg minne om vinneren i Floskel
mesterskapet for pensjonister: «Jeg har aldri hatt 
det så travelt som nå.»

Edel Erk Hans Tofterå.
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Storlosjen Skiringssal
Ved SEE Svend Ole Walente

Dette losjeåret har vært veldig uvant. Det har vært en utfordrende tid slik  
at de nyvalgte embedsmenn i Storlosjen ikke har fått utført sitt arbeide i den 
utstrekning som er vanlig.

Vi har allikevel hatt kontakt med grunnlosjene og fulgt dem opp via telefon
samtaler flere ganger. Det vanskeligste har vært at smittesituasjonen har medført 
at man ikke har hatt mulighet til møter.Vi savner kontakten med alle brødrene.

Det som har gledet oss mest er at våre grunnlosjer følger opp brødrene og har 
kontakt med dem på ulike måter, slik at de ikke føler seg glemt i denne  
vanskelige tiden  samt at vi ikke har fått beskjed om utmeldelser hos oss.

Jeg vil hilse til brødrene over hele landet og ber dem holde kontakten med hverandre.
Vi gleder oss og ser frem til oppstart når dette er mulig.

Dagen i dag er en merkelig dag, den er din.  
Et godt kjent sitat fra losjemøter.

I snart ett og et halvt år har jeg levet i risikosonen.
I ett og et halvt år har mediene, minutt for minutt 
minnet meg på min farlige situasjon, og det fordi  
jeg er gammel av år.
Den fremtiden jeg hadde er blitt gjort til fortid.
Min framtid er nå, i dag!

Da er ikke dagen i dag bare en merkelig dag, for  
meg er den blittmin viktigste dag.

Syvende far i huset

Riks Old Erk og  
Hedersdruid Reidar Syversen
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Fra grunnlosjene

Vi har det siste året vært avskåret fra å gjennom
føre våre rituelle møter. For mange losjer har dette 
også påvirket opplæringen i de forskjellige grader. 

Ordensledelsen mottok bekymringer fra enkelte 
Storlosjer, som så det vanskelig å gjennomføre 
opplæring/samtalekvelder innenfor de gjeldende 
smittevernregler. 

Det ble derfor rettet en henvendelse til Ordens 
Kapittelet om det var mulig å gjennomføre dette 
som nettundervisning. Det viste seg at interessen 
var langt større enn forventet. 130 påmeldte brødre 
i 4. grad og 140 brødre i 5. grad, var nok også en 
bekreftelse på at savnet av losjeaktiviteter er stort.

Tirsdagen 23. februar var brødre fra 38 Grunnlosjer 
til stede på nettet for opplæring/samtale i 4. grad. 
Påfølgende tirsdag var 39 Grunnlosjer representert 
i 5. grad.

Den tekniske delen av møtet ble gjennomført i 
losjehuset i Fredrikstad, med en teknisk stab som 

bestod av bror Svein Hansen fra Losje Custos, 
samt brødrene Eivind Holtbakk og Terje Jensen fra 
Storlosjen Borgar. 

Møtet ble innledet av RSBibl Svein Kristiansen. 
Medlem av Ordens Kapittelet, bror Bjørn Frode 
Dechsling, sto for opplæringen. 

Opplæring/samtale i Storlosjegrader er opprinnelig 
lagt opp med stort fokus på samtale. Den som leder 
opplæringen innleder med et tema, og inviterer 
deretter til samtale om dette. Samtale med over 
100 brødre til stede vil være en utfordring. Derfor 
ble denne delen erstattet med pauser til ettertanke. 
Det ble imidlertid observert, at der flere brødre 
deltok sammen, gikk praten livlig i pausene. 

Tilbakemeldingene som er kommet i etterkant av 
møtene har i stor grad vært positive. Erfaringene 
viser at dette formatet gjerne kan brukes på tilsva
rende møter i fremtiden, dersom ulike praktiske 
hensyn gjør det vanskelig å treffes på vanlig måte. 

To vellykkede kvelder og mange engasjerte brødre under opplæringen 
på nett i februar 2021.

Opplæring på nett 
Til sammen 270 brødre fra 4. og 5.grad deltok på meget  

vellykket nettundervisning i februar 2021.
Ved Bjørn Frode Dechsling
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Storlosjen Agder
Ved SEE Thomas Kjær

Ja hvem hadde vel trodd at denne Pandemien skulle vare så lenge. Ved ned
stengning i fjor hadde jeg sett for meg at det kunne vare frem til sommerferien 
og det så jo lyst ut når sommeren nærmet seg og lettelsene kom, men så kom 
bølge nr. 2 utover høsten. Det siste året har vært preget av stillstand. Nasjonale, 
Lokale og Ordensledelsens retningslinjer har begrenset hvilke aktiviteter som har 
latt seg gjennomføre. En felles dugnad for å slå ned denne Pandemien har vært 
helt nødvendig, og det har vært gledelig å se hvordan losjene har støttet dette.  
Vi er jo en losje hvor gjennomsnittsalderen tilsier at svært mange brødre er i 
risiko gruppen og hva hadde vel vært verre enn smitte i noen losjemiljøer. 

Det verste med en slik pandemi er isolasjon og ensomhet. Tenker også på alle 
losjebrødre som forventningsfullt skulle motta høyre grader, alle som har takket ja til et nytt embete og 
som ikke kommer i gang med det arbeidet de så gjerne vil utføre.Tenker på alle losjer som er inne i et 
jubileumsår uten at de får markert det på tradisjonelt vis med rituelle møter, festmiddag, besøk fra 
andre losjer, men ekstra gledelig å se kreativiteten i enkelte losjer i slike sammenhenger også.

Mange har nok følt på savnet av kontakt med barn og barnebarn, nære venner og for vår del kontakten 
med losjebrødre. Men da er det samtidig gledelig å høre all den telefonkontakt som systematisk blir 
gjennomført.

Det har gledet meg at vaksiner ble så raskt utviklet og at vi forholdsvis snart kan ha en fullvaksinert 
befolkning. Da vil aktivitetene komme i gang igjen og det kan vi glede oss til. Ellers har det gledet 
meg å høre om de lokale aktivitetene som har vært mulig å gjennomføre som f.eks. undervisning 
digita lt i Kapittelgraden og Ringgraden.

I egen grunnlosje har det vært ent tradisjon å stå grytevakt for Frelsesarmeen i desember måned.  
Dette arrangerte velgjørenhetsutvalget også i år og i år var det ekstra hyggelig å stå vakter.  
Du traff losjebrødre og mange mennesker som ønsker å yte sitt i en vanskelig tid for mange.

Personlig kjenner jeg ikke til at losjebrødre har blitt alvorlig syke av Covid19.

Ønsker å sende en hilsen til alle losjebrødre, takke for tålmodigheten og viljen til å være med på denne 
dugnaden og et stort ønske om at vi snart er fullvaksinerte og kan leve som normalt igjen, og ønsker 
dere en god sommer!
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Det var rart. Da var det flere som ikke hadde sett 
hverandre på nesten 8 måneder. Det ble en hygge
lig kveld, god mat og godt drikke servert ved 
bordene. Latteren satt løst og minnene strømmet 
på.

I skrivende stund har det neste gått 9 måneder 
siden den gangen. Pandemien har svingt, antall 
smittede varierer og det ser ikke ut som om vi blir 
ferdige med det første. 

I slutten av februar tok Bror Per Haakonsen grep, 
hva med en spasertur i stedet for møtet. Er det 
mulig å få til det? Smittevernreglene må man 
forholde seg til også på tur, med kaffe og noe å 
bite i. 

Og fra en start på fire deltakere til nå omkring 
1015 ser det ut som om Bror Per fikk rett, vi kan 
engasjere gutta på en liten tur i guds frie natur. Vi 

spaserer i kjente trakter og får noen av brødrene 
til å lese seg litt opp, så får vi en historieleksjon 
med på kjøpet.

Hvordan en opplever denne situasjonen varierer 
mye fra mann til mann. Det er ingen fasitløsning 
på hvordan den enkelte skal forholde seg. Det å 
ha respekt for den enkeltes valg er en selvfølge. 
At ordensledelsen har vist styrke og fremsynthet i 
denne situasjonen er betryggende. Vi har alle et 
felles mål, og det er å komme i gang igjen med 
møtene våre.

Jeg savner brødrene og jeg savner lunden, jeg 
savner brødrene i lunden. Jeg savner tanken, jeg 
savner omtanken. Jeg savner opplevelser, jeg 
savner det kjente. Jeg savner tradisjonene, jeg 
savner dere.

Rusletur i Sagalund
I oktober 2020 når koronapandemien hadde tatt en lite pause, fant losjebrødrene  

en liten åpning for et møte på brygga i Tønsberg. Med restauratøren vår som  
koordinator følte vi oss trygge. Smittevernreglene ble fulgt til punkt og prikke. 

Ved Bibl Kjetil Aalstad Nilsen, losje Sagalund

Pratsomme og blide gutter på tur.
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Storlosjen Rygir
Ved SEE Trond Erik Hetlelid

Torsdag den 5.mars ble Storlosjen Rygir installert av Ordensledelsen. Uken etter, den 
12 mars, ble all losjeaktivitet nedstengt. Starten på den nye Embetsperioden ble 
kreven de og tung, spesielt siden SOE Edin Otterholm brått avsluttet sin Druidiske 
vandring i løpet av natten til fredag den 24.april. 

Det har vært en uvanlig og krevende tid for de fleste av oss, på mange måter. Vi er 
blitt påvirket på mange ulike måter privat, i jobbsammenheng og i losjesammenheng.

Det er blitt lagt ned veldig mye tid og energi på å legge planer med å forberede 
utsatte møter og høytideligheter, som det ikke ble noe av. Losjene Plenydd og 
Jadar ble forsinket installert, i månedsskiftet august/september. Videre utover 
høste n ble det gjennomført Storlosjeråd, embetsmannsmøter både i SL og GL, 

forskjellige digitale møter og avstemninger, samlinger hos Grunnlosjene i forskjellige former. Alle akti
viteter var innenfor de gjeldende retningslinjer. Det er blitt vist mye kreativitet og vilje til å gjennomføre 
aktiviteter i Grunnlosjene på en måte som samtidig reduserte smitterisiko mest mulig. På nyåret i 2021 
fortsatte nedstegningen av ordinære losjeaktiviteter. Det ble gjennomført forenklet installasjon av losjene 
Skjalgsson og Tryggvason. Losje Yggdrasil vil installeres i løpet av mai. Det var også total 35 brødre 
som skulle ha resipiert i SLgrader i 2020. I løpet av denne våren har 18 av disse fått sin SLgrad. Et par 
brødre ønsker å vente til høsten, mens resterende vil forhåpentligvis få sin SLgrad i løpet av mai.

Kun noen få brødre har, av ulike grunner, valgt å melde seg ut av Ordenen, men disse vil gjerne tilbake 
når forholdene i deres livssituasjon tilsier det. Det som er positivt er at det er flere kandidater, som er 
blitt invitert til ulike sosiale aktiviteter, som ønsker å bli tatt opp i Ordenen. Totalt sett ser det derfor ut 
til at det blir et positivt tilskudd av losjebrødre i SL Rygir, etter hvert, på tross av Koronasituasjonen. 
Det sosiale samholdet, broderkjærligheten og det at man bryr seg om hverandre, samt den gode 
stemninge n som man blir en del av når losjebrødre samles, virker som ha en veldig positiv effekt  
for de nye som ønsker å medlem av vår Orden. 

Det har vært en vanskelig tid, men vi får nyte nuet og de små gledene, når vi kan, og når de dukker opp. 
Nå kan vi i iallfall glede oss til varmere og lysere tider. At flere og flere blir vaksinert, til samfunnet 
åpnes opp igjen, og til at vi kan møtes i ordinære losjemøter igjen. 

Ta godt vare på deg selv og dine, min bror. Gjør det beste ut av dagen, og etter hvert, ha en riktig  
God Sommer i Enhet Fred og Samhold!
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Jubileumsheftet inneholder gratulasjonshils ninger 
fra losjer som vi er i «familie» med; m.a. vår 
Moderlosje Plenydd, vår første Storlosje – 
Storlosjen Agder, Storlosjen Rygir, vår datter 
losje Skjalgsson, vår kommende datter den nye 
losjen i Sandnes og vårt barnebarn losje 
Tryggvason. Sist, men ikke minst mottok vi en 
hyggelig gratulasjonshilsen fra Riks Stor Edel 
Erk GeirKåre Jordheim. Dette er alle losjer som 
på hver sin måte har vært viktige for vår oppstart 
og utvikling. 

Heftet inneholder noen historiske tilbakeblikk og 
mimring ifra oppstarten og de 23 første årene. Vi 
har tatt inn en del bilder og noe tekst fra Krøniken 
til losje Jadar. 

Br. Per Kristian Hagen som var Jadars første EE, 
forteller om oppstarten og beskriver hvordan de 

første årene var. Han forteller blant annet om hvor 
viktig støtten var fra Plenydd de første årene, om 
krevende tider økonomisk og dedikerte og ivrige 
brødre som påtar seg å lage middagen på møtene.

Br. Simmer Vikeså, som også er en av våre stif
tere, har i samtale med br. Lars Storhaug og br. 
Tor Tjelta omtalt «unnfangelsen», dugnadsarbei
det på huset, stiftelsesmøte, oppstartsperioden og 
det gode brorskapet/samholdet.

På litt kort tid har redaksjonskomiteen forsøkt å gi 
ett historisk tilbakeblikk på oppstarten av losje 
Jadar. Vi har forsøkt å belyse litt om hva som var 
bakteppe for oppstarten; bakgrunnen og de første 
årene. EE Tore Erga har i sitt innlegg sagt litt kort 
om hva som kjennetegner Jadar anno 2021. 

Losje Jadar 25 år 13.04.21.  
En stolt og livskraftig 25 åring

For å markere selve dagen fikk stifterne og alle brødrene i losje Jadar besøk  
på døren av en smokingkledd embetsmann som delte ut en rose, en jubileums  

pin og et jubileumshefte. Jubileumspakken ble godt mottatt og det var  
mange hyggelige gjensyn under utdelingene. 

Ved EE Tore Erga

Fv TJOE Reidar Øksnevad, ROE Per Kristian Hagen 
som var en av som var den første EE i losje Jadar og 
EE Tore Erga.

ROE Lars Storhaug (i midten) som var en av 
stifterne i losje Jadar.

Barden har mottatt et meget innholdsrikt og flott digitalt jubileumshefte i anledning losje Jadars  
25 års markering. Den som ønsker innspill til egne jubileer bør skaffe seg dette heftet.
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Savnet av Brorskapet

Tildeling av Senior Veterantegn 15.9.2020 til  
OE Fritz Peter Albrecht i Losje Selago

Ved TJOE Øyvind Fjeldsgård

Da den mye omtalte Coronaen kom sigende inn til 
Norge, stoppet alt. Det var noe mystisk og uvant 
som vi alle måtte forholde oss til.

Tenk at dette drepte all vår gode virksomhet. Men 
det gode med det hele er vel at vi nå virkelig har 
fått kjenne på hva vi har delt store deler av livet 
vårt på. Brorskapet.

Hva er det med Brorskapet? Det er venner som en 
setter høyt, venner en ser frem til å møte ofte og 
ønsker å bli enda bedre kjent med. Det er jo noe 
med å utvikle seg selv og andre.

Når vi kommer tilbake til vanlige tilstander og 
sosial omgang med hverandre blir ikke dette som 
før.

Min menig er at Brorskapet har ført oss nærmere 
hverandre og gitt oss ny inspirasjon til å utvikle 
egen losje og ikke minst oss selv.

Men hva bør ingrediensene være. Og da er mitt 
forslag dette:

En klype fellers interesse, 
en klype respekt og litt for
ståelse. I tillegg en håndfull 
omtanke og deling av hem
meligheter, gode minner og 
hengivenhet.

Jeg mener at dette er noe av 
det som kan føre oss enda 
bedre sammen og utvikle 
fremtiden for losjearbeidet.

For min egen del er jeg en 
del av Losje Corona som jeg elsker og setter høyt, 
Navnet skremmer ikke meg, men et navn for 
fremtiden som kommer til å bli husket.

Til vi møtes igjen  forhåpentlig i august er det 
bare å smøre seg med mer tålmodighet, men det er 
også viktig å ta vare på hverandre i fortsatt godt 
brorskap.

Tirsdag 15/9 2020 ble Old Erk Fritz Peter Albrecht 
tildelt senior Veterantegn. OE Fritz Peter Albrecht 
ble tatt opp i Losje Selago 14/3 1970 og har vært 
en aktiv og er en høyt respektert bror. Tildelingen 
fant sted på Miraculix sitt møte i Losje huset i 
Kristiansand hvor vi var 13 brødre tilstede. Det 
var en enkel men verdig seremoni utført av Stor 
Old ERk Ivar Helland, Stor Skriver Erling 
Abrahamsen og Edel Erk Andres Håland. 

Red: Innlegget ble mottatt 3.12.2020, men p.g.a. 
en feil kom det ikke med i februarnummeret. Vi 
beklager. Bror Fritz Peter døde 13.2.2021.

Det er over et år siden vi har vært samlet i Losjen. Vi kjenner det godt på kroppen 
at det er noe som mangler. Mange lurer på hvorfor det ble sånn. 

Ved TjOE William Jenssen - losje Corona

TjOE William 
Jenssen.

Fra venstre Stor Old Erk Ivar Helland, Old Erk 
Fritz Peter Albrecht og Edel Erk Andreas Håland.
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Storlosjen Isafold
Ved SEE Gretar Arnason

Det er noen forskjeller på hvordan COVID19 har påvirket druidenes arbeid på Island 
og i Norge. I Norge er alt stengt, mens druidene på Island har klart å holde møter 
med maksimalt 20 brødre. Dermed har vi holdt møter i alle grader, både i grunn
losjene og i Storlosjen Isafold.

Vi har også skiftet styret i tre grunnlosjer og styret til Isafold ved hjelp av islandske 
7graders brødre på vegne av Den Norske Riksstorlosje.

Alle møtene ble gjennomført i samsvar med den gjeldende epidemiologiske 
kontrollo ven og var derfor på mange måter forskjellige fra tradisjonelle møter.

Mest av alt har vi savnet det tradisjonelle losje arbeidet med regelmessige møter, 
felle s måltider, samhold med brødre og felles feiringer. Ingen felles innsamling for å støtte losjelokalene. 
Dette har gjort driften tyngre.

Vi har også savnet å reise til Norge og besøke våre norske venner og få besøk fra norske brødre.

Det vi likte best var at vi kunne gjennomføre de små møtene.. Det ble avholdt innledende møter som førte  
7 nye brødre inn i Ordenen. Tiden ble brukt til å fullføre vårt nye losjelokale og installasjonen av en stjerne
himmel m.m. Når det ikke var mulig å holde møter på grunn av møterestriksjonene, ble det holdt møter på 
TEAMS og ZOOM, og vi har lært meget om slike møter.

I løpet av den tiden COVID19 har rast har 8 brødre forlatt Ordenen på Island, men ikke alle direkte på 
grunn av COVID19.

Á Íslandi erum við bjartsýnir á að geta lokið starfsárinu með fundum í öllum stúkum. Kapitelmöte hjá 
Ísafold 12.05.2021 og lokafundir á kallaragráðunni hjá öllum grunnstúkum. VIð horfum fullir bjartsýni til 
næsta starfsárs sem er það 25 hjá drúídum á Íslandi og 25 ára afmæli stúkunar Janus. Það verða hátíðarhöld 
24.10 og 25.10.21 og verður það auglýst síðar. Sendi öllum Drúídum í Noregi bróður kveðju frá öllum þeirra 
bræðrum á Íslandi.

På Island er vi optimistiske for at vi skal kunne avslutte losjeåret med møter i alle grunnlosjer og i storlosjen 
Isafold  kapittelmøte hos Isafold 12.05.2021 og ovatmøte hos alle grunnlosjene. Vi er fulle av optimisme for 
neste losjeår, som er 25årsjubileet for druidene på Island og 25årsjubileet for losje Janus. Det blir feiring 
24.10 og 25.10.21. Dette blir kunngjort senere. Vi sender en hilsen til alle Druidene i Norge

Hilsen fra alle deres brødre på Islan
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Sitatet kjenner vi fra Henrik Ibsen. Dette kan 
stå alene, og det er vel nok for de fleste for å bli 
tankeført til Brand i sluttscenen i fjerde akt der 
Brand sider ”Sjel, vær trofast til det siste: sei-
rens seir er alt å miste. Tapets alt din vinning 
skapte. Evig eies kun det tapte.”

Dramaet ble skrevet for 155 år siden. Hvorfor 
sitter det så godt i alle mans minne? Kan det 
hende at vi moderne kan tenke nytten av Evig 
eies kun det tapte som en trøst i tunge tider?

Når verden har vært rammet av en livsfarlig 
pandemi og alle har måttet finne seg i å søke 
selskap med seg selv eller den aller nærmeste i 
snart halvannet år er det mye som har gått tapt.

For oss har losjeantrekket hengt i klesskapet i 
snart ett og et halvt år, Har vi tapt noe?

Vi har sannelig savnet å kle oss. Forberedelsen 
til losjemøte. Møte med brødre og det gode 
broderlige samværet i EFS.

Brødre har hatt stevner tross alt. Vandringer i 
naturen, kaffebesøk med god avstand og til og 
med møter på eteren med lyd og bilde i egen 
stue. Teams ble et verktøy for mange og er i 
alle fall en aldri så liten erstatning til de person
lige treffene. Vi kan nyte det visuelle samværet 
med losjebrødre uten å være sammen. Bare se 
og høre hverandre gjennom PC eller en mobil
telefon. Behovet for det virkelige kjære losje
livet tvang seg fram med bruk av ny teknologi. 

Se framover! Men se bakover først. 

Mange av oss har opplevd vonde tider. Uhell, 
brudd, sykdom. Men når tiden har fått reparert 
det meste av skadene kommer det vanskelige 

livet som vi foretrekker gradvis tilbake med 
nytt lys. Coronapandemien i 2020 – 21. Kan du 
huske hvordan vi slet og var forhindret fra å 
møte hverandre. Hvor lenge måtte vi holde 
losjedørene stengt? Vi tapte mange måneders 
samvær, lære og hygge som aldri kan taes 
igjen. Men kanskje vi framover i den tiden som 
vi er tildelt kan ha i oss en enda sterkere medi
sin for vårt gode samhold. Fra et tap til en 
styrke. Det tapte blir vårt felles eie, og evig eies 
kun det tapte.

ROE Rolf A. Eriksen.

Evig eies kun det tapte 
Ved ROE Rolf Anker Eriksen
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Storlosjen Bjørgvin
Ved SEE Arne Birger Garen

Losjeåret har naturligvis vært helt spesielt. Veldig få i vårt land har  
opplevd lignende.

For losjene over hele landet har det sikkert fortonet seg noenlunde likt. Ingen 
møteaktivitet og lite generell sammenkomst. Jeg vet at i våre losjer har det vært 
avholdt embetsmøter med ujevne mellomrom og i de fleste losjer har det vært 
arrangert sammenkomster med kaffe og wienerbrød, eller det har vært servert et 
forenklet varmt måltid. Deltagelsen ved disse arrangementene har vært omtrent 
40 % i forhold til et vanlig losjemøte. 

Det å ikke kunne samles i ordinære losjemøter og Storlosjemøter har vært  
vanskelig. Det at brødre ikke har kunnet motta utmerkelser og ikke har kunnet få 

opprykk i de grader de rettmessig har krav på har ikke vært enkelt, hverken for de det gjelder eller for 
meg som Stor Edel Erk. Det gleder meg at noen av losjene i vårt område har jobbet med rekruttering. 
En av våre losjer har fått 3 underskrifter og venter bare på at losjemøtene skal starte igjen slik at  
kandidatene kan bli tatt opp i Ordenen. Det er også flere kandidater som enten har vært eller skal på 
kandidataften, så denne delen av losjearbeidet er jeg tilfreds med hos oss.

Vi har hatt 3 utmeldinger i vår SL, men ingen av disse relaterer seg direkte til nedstengningen.

Vi i Stor Losje Bjørgvin skulle hatt embetsskifte i mars, men vi sitter foreløpig på « overtid”. Vi ser 
uansett fram til en travel høst med mange møter for å ta igjen noe av det forsømte og til å treffe igjen 
brødrene, hvor de enn måtte komme fra.

Naturligvis vil jeg hilse til alle brødre over det ganske land og ønske alle en riktig god sommer og vel 
møtt når pandemien har roet seg ned. Forhåpentligvis i September.
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Storlosjen Eker
Ved SOE Roar Haug

Det har gått over ett år siden pandemien kom og med det sosial isolasjon og ingen 
rituelle møter. Selv ledet jeg OE møtet i SL Eker i november 2019 og det har ikke 
vært noen storlosjemøter siden da. I Bardstjernen klarte vi å få installert nye 
embetsmenn i august 2020, 6 mnd forsinket, og det uten noen andre enn de invol
verte tilstede. I begynnelsen var vi avventende, det var en allmenn tro på at dette 
kom til å gå fort over, men så ble oppstarten utsatt gjentatte ganger, for pandemien 
var ikke god å hanskes med. Høsten 2020 kom og det gjorde andre smittebølge 
også. Vi kunne fortsatt ikke møtes i Lunden og vi måtte gjøre andre ting. Vi i SL 
Eker hadde embetsmannsmøter på Teams en gang i måneden hvor vi redegjorde 
for pandemien og hva vi kunne gjøre. Det var (er) viktig å holde kontakten med 
brødrene, for å holde motet oppe og å unngå frafall. Dessuten var det flere nye 

som skulle ha 1. grad som også måtte holdes varme. Vi i SL måtte være i jevnlig kontakt med de  
respektive embetsmenn i grunnlosjene både slik at de ble holdt varme og at de enkelte funksjonene ble 
opprettholdt. Det var mye snakk om økonomi, losjene hadde faste utgifter og ingen inntekter utover  
kontingentene. Det var noen får sosiale møter med begrenset antall utover høsten 2020, men det måtte 
stoppes. Så hvordan skulle vi møtes? Det har vært små uoffisielle treff og det har vært byvandring.

Jeg synes det verste med hele pandemien er den påtvungne isolasjonen, jeg hører mange savne barnebarn 
og losjebrødre (i den rekkefølgen :) og at de gleder seg til at vi kommer i gang igjen. Ikke bare losje
møtene men også sosiale ting utenom som Gildet, der de eldste gjerne kommer.

Vi har siden pandemien startet 3 utmeldinger og 1 strøkne grunnet manglende kontingent innbetalinger.  
Det har gått mye på hvorfor betale for noe man ikke får. Vi har prøvd å argumentere på at det er en del av 
dugnaden, for losjenes utgifter er de samme. Man sparer kanskje noe på reiseutgifter, men der man kunne 
ha spart en del er å si opp leide lokaler hvis man hadde visst hvor lenge man er nedstengt. Dessuten har 
vi hatt anledninger til å møtes og grunnlosjene har hatt ringelister for å opprettholde kontakten.

Jeg tror vi har vært både forsiktig og heldige, for jeg har ikke hørt om noen som har blitt syke eller gått 
bort på grunn av koronaen.

Som avgått SEE vil jeg gjerne takke alle for det samarbeidet vi har hatt de siste tre årene. Jeg har hatt 
spesie ll kontakt med mine embetsmenn og jeg har hatt Teamsmøte med EEene hver måned. Jeg er glad 
for at noen av losjene har kommet i gang med det rituelle Teamsmøte på regulær basis, godt jobbet. 
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Storlosjen Haugar
Ved SEE Morten Teigen

Nedstengningen av Losjevirksomheten og samfunnet generelt som tok til i mars 
2020 er ennå ikke over, men vi ser nå en ende på dette. Det har vært en meget 
spesiell periode med mange restriksjoner og begrensninger i hvordan og hvor 
mange som kunne møtes og å være i samme rom. Dette har gitt Embetsmenn 
og brødre nye utfordringer og kreativiteten til den enkelte har blitt satt på 
prøve. Siden vi ikke har kunnet møtes på våre faste møtedager i kjente lokaler, 
så har det blitt arrangert midda ger, rusleturer, møter via internett og andre 
arrangementer hvor det har vært mulig å slå av en prat og å pleie brorskapet – 
om enn på en litt redusert skala – og alt innenfor det til enhver tid gjeldende 
smittevernreglement. 

Mars er tradisjonelt en måned hvor mange losjer bytter Embetskollegie, og da nedsteng ningen av 
Norge tredde i kraft i mars i fjor, var det mange nyinnsatte Embetsmenn som akkurat hadde avgitt 
sine løfter til Storlosjen og som ivret etter å ta tak i sine nye oppgaver. Det ble nok en liten nedtu r for 
disse, men det har nok vært like ille – om ikke verre  for enkelte brødre å oppleve denne isolasjonen 
og begrensningene i livet som vi normalt tar for gitt. Det å kunne håndhilse på en bror på gata, dra på 
kaffebesøk til familie og venner, eller selvsagt å dra på Losjen på faste dager og tider. Dette har vi 
vært vant til over mange år og savnet etter brødrene er stort.

På den annen side har det vært veldig oppløftende å se og oppleve brødrenes engasjement for å finne 
alternati ve møtearenaer, og også å se at brødre som kanskje vanligvis ikke engasjerer seg for mye i 
embeter og andre faste oppgaver har vist seg å dra i gang rusleturer og andre tilstelninger som bidrar 
til brødrepleie.

Jeg vil til slutt oppfordre brødrene til å være tålmodige og å se lyst på tiden fremover, det er vår og  
vi nærmer oss sommeren og vi krysser fingrene for at vi kan starte opp med møter som normalt når 
sommerferien er over. På vegne av Storlosjen Haugar ønsker jeg alle en god og varm sommer, ta vare 
på hverandre og nyt den deilige tiden vi nå går i møte.
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Storlosjen Ra
Ved SEE Leif Drevland

Losjeåret 20202021 har jo vært meget spesielt. Ordensledelsen orienterte 28. februar om 
Coronaviruset og kom med noen enkle forebyggende tiltak som GL måtte iverksette. For øvrig 
viste de til FHI sine redegjørelse om Covid 19 viruset. Vi i SL Ra hadde denne våren 3 grunnlo
sjer som vi skulle installere nye embetsmenn i. Først ute var losje Hedera som vi installerte nye 
embetsmenn torsdag 5. mars. Neste losje var Myrica som vi installerte mandag 9. mars. I Losje 
Idris skulle SL installere sine nye embetsmenn torsdag 12. mars.
Ordensledelsen sendte så ut nytt skriv 11. mars til alle SEE og EE hvor møtevirksomheten fra 
og med torsdag den 12. mars og foreløpig frem til den 30. april 2020 skulle avlyses og utsettes. 
Jeg orienterte så SL Ra sine Embetsmenn og ringte EE i Idris og sa at installasjonen var utsatt 
inntil videre etter brev fra Ordensledelsen. Denne situasjonen medførte at det ble en del telefo

ner mellom Idris og SL. De var opptatt av innkjøpt mat til brodermåltidet og ville gjennomføre møtet, men jeg sammen 
med SL ga klar beskjed at det ikke kunne gjennomføres.
Fra da har losjeåret vært nedstengt. Vi i SL Ra håpet som mange andre at til høsten 2020 var vi i gang med møter igjen. 
Det ble dessverre ikke sånn, men vi i SL Ra fikk installert de nye Embetsmenn i Idris 27. august, hvor det var 15 brødre 
tilstede og møtet ble gjennomført på en verdig måte.
Etter denne tiden har vi bare hatt 6 kollegiemøter i Ra. På embetsmøte 14. oktober i Porsgrunn hadde jeg invitert alle EE i 
grunnlosjen hvor hver fikk avsatt tid for å fortelle om hva grunnlosjene gjorde for sine brødre  og spørsmål til SL hvis det 
var noe som var uklart. Dette var et møte som vi fikk mye god tilbakemelding om fra grunnlosjene. Det som gikk igjen 
var at mange var flinke til å samle brødre og ha en fin stund ute for å prate og gå småturer. Jeg og Embetsmenn i SL har 
også ringt til EE i GL og fått en liten orientering hvordan brødrene har det. 
Det vanskeligste gjennom året er at vi ikke har hatt noe håndfast å forholde oss til. Alle regnet jo med at vi ville vi starte 
opp igjen høsten 2020. Så ble det etter jul 2020 og nå er det å håpe at vi kommer i gang med møter høsten 2021. 
Det som har gledes meg mest er at embetsmenn i grunnlosjene har vært veldig flinke til å ta vare på brødrene. Det ser ut 
til at det å gå turer sammen har vært populært og at de har tatt hensyn til smittereglene når de har vært ute. 
Samtale/undervisning for 4. og 5. grad digitalt som ble gjennomført på dagene 23. februar og 2.mars har vi bare fått meget 
gode tilbakemeldinger på. Kanskje dette er noe som vil bli gjort også senere?
Fra 12. mars er det bare 4 brødre som er meldt ut. Det er 3 brødre som har vært med i 15 til 23 år og en som har vært med 
fra 2015. Ingen brødre fra 1. eller 2. grad har meldt seg ut. Det synes jeg er meget bra da disse brødrene er nye i ordenen 
og kanskje derfor ville hatt en mindre terskel for å melde seg ut når møtene har ligget nede så lenge. Vi har også hatt 2 
brødre som døde i 2020. Jeg vet om 2 brødre som skal bli gjenopptatt når losjene åpnes igjen, og en bror som vil melde 
seg inn når den tiden kommer. Sender en hilsen til alle druidbrødre i landet. Jeg vet at alle bare venter på at vi gjenåpner 
så vi kan treffes igjen på våre møter. Ser også frem til å møte både nye og gamle brødre. Stå på og følg smitteregler som 
kommer så skal vi klare og bekjempe dette Covid 19 viruset. Ønsker alle en riktig god sommer.
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Storlosjen Viken
Ved SEE Bjørn Christansen

Vi i Storlosje viken har også følt på hvordan denne tiden vi har vært igjennom 
har rammet vårt losjearbeid. Ingen rituelle møter har vi fått gjennomført, men 
vi har hatt embetsmøter på teams slik at vi har fått utført det viktigste i denne 
vanskelige tiden.

Grunnlosjene har utført sine valg og nye embetsmenn har overtatt fra 20/4 2021 
Den offisielle innsettelsesseremonien får vi vente med til høsten i håp om at vi 
da kan starte med normal losjedrift.

Kontakten med grunnlosjene har vært ivaretatt ved at Storlosjen embetsmenn 
har deltatt i deres digitale møter når anledningen har vært til stede. 
Grunnlosjene som ikke har hatt digitale møter har hatt kontakt med sine brødre 

på telefon eller vandringsturer ute i det fri.

Det er ingen som har fått noen glede av losje dette året og jeg tror savnet etter de rituelle møtene, 
brodermåltidet og de gode samtalene mellom brødrene er dypt savnet. Vi ser alle fram til at det blir 
åpnet for vanlig losjedrift og at Norge får kontroll på pandemien som har herjet det siste året.

Etter det jeg kjenner til har kun en av våre brødre sluttet sin druidiske vandring p.g.a. covid 19.

Mange brødre venter på sine gradspasseringer, men har forståelse for at dette må utsettes inntil 
videre.

Jeg vil ønske alle brødre rundt om i landet en riktig god sommer og håper vi kan møtes til høsten når 
vi forhåpentlig vis er i gang igjen.
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Storlosjen Eidsiva
Ved SEE Harald Juliussen

Jeg vil gjerne dele en liten situasjonsrapport med dere fra oss her i Storlosje 
Eidsiva om hvordan vi har opplevet og tatt de utfordringene som Covid19
pandemien har medført i forhold til de oppgavene som vi vanligvis har i 
Embetskollegiet.

Kollegiet prioriterer å være bindeleddet mellom Ordensledelsen og 
Grunnlosjene. 

Grunnlosjene er det viktigste vi har i Ordenen slik vi ser det, og da spesielt at 
våre «yngste» brødre i Grunnlosjene blir ivaretatt, for de er vår framtid. Her tar 
vi et ansvar alle sammen, vi holder kontakten slik at vi ikke mister dem i denne 
utford rende tiden. Vi som har vært med noen år tror jeg klarer disse utford
ringene bedre enn de «yngste». 

Vi er kjent med at Grunnlosjene holder møter på Teams og via epost. Mange møtes på kafé for sam
vær og noen møtes jevnlig og går turer sammen. Jeg har inntrykk av at GL «holder hjulene i gang».

Embetskollegiet i Eidsiva opplever jeg å være et godt team, vi har i vår installert nye Embetskollegier 
i alle Grunnlosjene og vi har gjennomført de resepsjonene i 4. 5. og 6. grad som vi ikke fikk gjort  
forrige år. Dette ble utført med en forenklet seremoni hvor det bare var selve resepsjonsdelen som 
inngikk. Vi måtte i samråd med kommunelegen sørge for at vi ikke var flere enn 10 personer i 
Lunden, noe som medførte at ikke alle Storembetsmennene kunne delta. Vi er veldig fornøyde  
med å være ajour så langt.

Vi håper at alle resipiendene har mulighet til å delta på de neste ordinære Storlosjemøtene som de har 
mulighet til, i forhold til graden, slik at de får oppleve et helt møte når den tiden kommer. Jeg ser 
optimisti sk på framtiden nå ettersom fler og fler får vaksine, smittespredningen vil sannsynligvis avta 
og forhåpentlig bli helt borte. Jeg er ikke kjent med om noen er/har vært smittet blant våre brødre og 
heller ingen dødsfall,  heldigvis.

Vi ser fram til/håper å komme i gang igjen med møtene til høsten. Dette skal bli godt for alle  
brødrene i hele Ordenen. Vi planlegger å møte de nyinstallerte Embetsmennene i Grunnlosjene,  
til en rundebords konferanse til høsten.
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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
Epost: 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
Druidstjernen	 Magne	Gjersøe	 04.06.1971
Fraternitas	 Thomas	Stang	 06.06.1971
Jadar	 Geir	Magne	Nodland	 13.06.1971
Nordstjernen	 Jan	William	Haagensen	 14.06.1971
Sanden	 Kai	Erik	Fagermann	 17.06.1971
Jadar	 Roald	Valen	 20.06.1971
Sanden	 Truls	Oddmar	A.	Aanonsen	 03.07.1971
Avalon	 Jan	Wefling	 19.07.1971
Malva	 John-Fredrik	Bråthen	 31.07.1971
Jadar	 Mikal	Mikalsen	 01.08.1971
Terrapax	 Roger	Reinert	Jacobsen	 09.08.1971
Hringar	 Georg	Johan	Bentzen	 22.08.1971

60 år
Fjölnir	 Valdimar	Johannsson	 01.06.1961
Ovatstjernen	 Terje	Sunnvoll	 06.06.1961
Plenydd	 Johan	Gismervik	 07.06.1961
Syvstjernen	 Cato	Nygaard-Andersen	 08.06.1961
Jadar	 Geir	Rune	Hadland	 09.06.1961
Ovatstjernen	 Steinar	Vidar	Thom	 11.06.1961
Nordstjernen	 Geir	Andersen	 17.06.1961
Avalon	 Paal	Lauritzen	 21.06.1961
Cetus	 Roy	Grant	Andersen	 04.07.1961
Bardstjernen	 Knut	Olaf	Haveråen	Kals	 04.07.1961
Pythagoras	 Knut	Linrud	 13.07.1961
Nemeton	 Jon	Magne	Svenkerud	 26.07.1961
Skjalgsson	 Magnar	Espeland	 29.07.1961
Misteltein	 Geir	Liebeck	 31.07.1961
Cetus	 Arnt	Inge	Guttormsen	 07.08.1961
Malus	 Jostein	Neteland	 11.08.1961
Celyn	 Robert	Alan	Larsen	 16.08.1961
Sanden	 Roy	Lian	 25.08.1961
Sanden	 Håvard	Osnes	 30.08.1961

70 år
Ovatstjernen	 Jon	Roth	Nilsen	 02.06.1951
Nidaros	 Paul	Ivar	Audun	Lilleberg	 07.06.1951
Terrapax	 Dag	Bjarne	Roland	 17.06.1951
Druidborgen	 Åsmund	Vågslid	 10.07.1951
Malva	 Svenn	Ivar	Strømhaug	 10.07.1951
Hedera	 Harald	Gjerken	 24.07.1951
Rasalas	 Alf	Gjessing	 27.07.1951
Ram	 Rune	Ramsli	 28.07.1951
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Avalon	 Svein	Normann	Larsen	 29.07.1951
Fraternitas	 Rolf	Havord	 30.07.1951
Celyn	 Asbjørn	Johnsen	 02.08.1951
Cetus	 Erik	Tidemann	Jørgensen	 03.08.1951
Cromlech	 Olav	Bringsverd	 25.08.1951

75 år
Nidaros	 Roald	Hepsø	 03.06.1946
Celyn	 Kjell	Otto	Hoven	 05.06.1946
Myrica	 Roar	Inge	Arnesen	 19.06.1946
Sagalund	 Finn	Karsten	Johansen	 29.06.1946
Ovatstjernen	 Jan	O.	F.	Wasenius	 30.06.1946
Mithras	 Kjell	Dagfinn	Berg	 02.07.1946
Cetus	 Per	Stensgård	 03.07.1946
Eken	 Rolf	Anker	Eriksen	 04.07.1946
Sanden	 Alf	A.	Barry	 06.07.1946
Myrica	 Odd	Kasper	Karlsen	 10.07.1946
Plenydd	 Torbjørn	Wathne	Knutsen	 10.07.1946
Selago	 Steinar	Jensen	 14.07.1946
Idris	 Dagfinn	Nordstrøm	 14.07.1946
Orion	 Vidar	Edvardsen	 14.07.1946
Malus	 Arne	Birger	Garen	 16.07.1946
Druidborgen	 Øivind	Bjørn	Baltzersen	 16.07.1946
Silva	 Håvard	Brenna	 20.07.1946
Silva	 Leif	Høgbrænna	 23.07.1946
Cromlech	 Odd	Kjølsrud	 24.07.1946
Pythagoras	 Lars	Erik	Strand	 25.07.1946
Malus	 Tor-Bjørn	Djupevåg	 28.07.1946
Gaia	 Jon	Ingi	Haraldsson	 29.07.1946
Selago	 Andreas	Nicolai	Skjærli	 31.07.1946
Celyn	 Torleif	Audun	Njerve	 10.08.1946
Cromlech	 Per	Anstensen	Ugland	 18.08.1946
Syvstjernen	 Ole	Elias	Forberg	 20.08.1946
Merlins-stjerne	 Bjørn	Arve	Anderssen	 20.08.1946
Hedera	 Gjert	Einar	Skalleberg	 20.08.1946
Abaris	 Bjørn	Gåsholt	 22.08.1946
Elysium	 Geir	Cato	Hansen	 25.08.1946
Cetus	 Arne	Wangen	 29.08.1946
Cetus	 Erik	Andersen	 30.08.1946
Balder	 Per	Anders	Hove	 31.08.1946

80 år
Idris	 Gunnar	Kåre	Lie	 10.06.1941
Merlins-stjerne	 Per	Lyder	Haugen	 12.06.1941
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Dødsfall

Vi lyser fred over våre brødres minne.

   Opptatt i  
Losje Navn Født Ordenen Død

Avalon	 6.	grads	Johan Wærn Bratland	 15.05.1944	 29.11.1976	 09.02.2021

Selago	 6.	grads	Fritz Peter Albrecht	 28.02.1942	 14.03.1970	 13.02.2021

Eken	 6.	grads	Jon Meidell Kristoffersen	 03.02.1939	 02.10.1997	 04.04.2021

Syvstjernen	 4.	grads	Finn Arnesen	 06.02.1934	 13.03.1963	 13.04.2021

Plenydd	 6.	grads	Klaus Engelsgjerd	 10.08.1939	 12.09.1991	 20.04.2021

Allbota	 6.	grads	Svein Olav Sveva	 01.10.1953	 09.03.1983	 24.04.2021

Idris	 Jan	Walter	Olstad	 20.06.1941
Phoenix	 Jan	Mathisen	 27.06.1941
Bardstjernen	 Arvid	Dynge	 29.06.1941
Ovatstjernen	 Kai	Roar	Gundersen	 22.07.1941
Fraternitas	 Yngvar	Haugen	 30.07.1941
Mithras	 Tore	Rolland	Helle	 04.08.1941
Bardstjernen	 Bjørn	Harris	Hansen	 12.08.1941

85 år
Celyn	 Jan	Johannessen	 16.06.1936
Plenydd	 Heinz	Von	Gunten	 29.06.1936
Cetus	 Cato	Vegre	 29.07.1936
Pythagoras	 Per	Blom-Mørch	 11.08.1936
Druidborgen	 Odd	Steen	 12.08.1936

90 år
Syvstjernen	 Hans	Chr.	Ellefsen	 12.07.1931
Cromlech	 Ove	Arnulf	Emberland	 31.08.1931

95 år
Druidstjernen	 Thorbjørn	Christensen	 11.06.1926
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