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Fra redaktørens skrivebord
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Nr 1 – 1. februar  •  Nr 2 – 1. mai  •  Nr 3 – 1. august  •  Nr 4 – 1. oktober  •  Nr 5 – 1. desember

INNHOLD

25. september 2021 kunngjorde regjeringen at 
Norges befolkning kunne leve som normalt igjen. 
Helseminister Høie brettet sammen målestokken 
og erklærte at 1- metersregelen var historie. 
Deretter ga han statsminister Erna Solberg en god 
klem. Umiddelbart kunne man registrere at ung-
dommene danset i gatene og klemte alle de var i 
nærheten av. Restauranter og skjenkesteder ble 
fylt opp – og festen var i gang.  8.mai 1945 når 
freden kom til Norge stengte mange butikkene – 
og man kunne lese på plakater på vinduene: 
«stengt på grunn av glede». Det er mange måter å 
feire en overstått krise på. Uansett så er det ung-
dommen som lider mest når krig og pandemier 
herjer med befolkningen. Jeg gleder meg med 
dem – og forstår at de har behov for sosial 
omgang og utløp for livskreftene som nærmest 
bobler over.

De av oss som er litt eldre har også følt på savnet 
av sosial omgang med så vel den nærmeste fami-
lie som med våre losjebrødre. Det viser seg best i 
den aktiviteten som nå utspiller seg i våre losjer. 
Barden har på grunn av minimal aktivitet i losjene 
ikke blitt utgitt i august, men nå er det hektisk 
virksomhet. Mye som har vært satt på vent skal 
tas igjen i både storlosjer og grunnlosjer. 

Ordensledelsen har nærmest hatt heldagsjobb i 
lang tid med forsinkede tildelinger av Senior-
Veterantegn, tildelinger av Ordenens Fortjeneste-
tegn i gull, etablering av ny losje i Sandnes,  
feiring av 25 års jubileum på Island m.m. Losje 
Merlins – Stjerne har sendt oss en evaluering av 
egen virksomhet de to siste årene, - herunder 
synspunkter på hva som generelt kan forbedres 
dersom vi på nytt må «stenge» ned. Interessant er 
det også å lese om Storlosje Vikens rekrutterings-
innsats i Oslo ganske nylig- og om deres egen 
evaluering av dette. Jeg vet at flere losjer er i 
dialog med Viken for å få flere opplysninger. 

Jeg mener at rekrutteringsarbeidet nå bør få 
første prioritet i lang tid framover. I likhet med 
andre ordener er vi inne i en nedadgående spiral 
vedrørende nye brødre til vår orden.  Pandemien 
er noe av årsaken, men ikke den alene. Kanskje 
må vi i all hovedsak konsentrere oss om nye 
kandi dater i aldersgruppen 30-50 år – og tilpasse 
våre aktiviteter så langt det lar seg gjøre slik at 
disse nye brødrene finner medlemskapet verdi-
fullt. Strategien bør komme fra Ordensledelsen – 
og i mindre grad overlates til den enkelte grunn-
losje. Barden ønsker alle brødrene en god 
losjehøst. 

Side 1  Forsidebilde: Vår nye losje Tegula i 
Sandnes

Side 2: Fra redaktørens skrivebord
Side 3: RSEE
Side 4/5: Ordenen informerer
Side 6: Losje Pastos – 2 Senor-Veteraner
Side 7:  Losje Tryggvason Senior-Veteran 

Tor S. Tjelta
Side 8:  Intervju med Johnny Brekke 

Asbjørnsen

Side 9/10:  Evaluering av losjevirksomheten i 
Merlins-Stjerne  

Side 11:  Senior-Veteran tildeling losje 
Mithras

Side 12:  ROE Jan Erik Mortensen 60 år i 
ordenen

Side 13:  Ordenens Fortjenestetegn i gull til 
Kristian Bårnes, losje Idris

Side 14/15: Stiftelse av losje Tegula i Sandnes
Side 16/17:  Ordenens Fortjenestetegn i gull til 

Harald Ørebek, losje Sanden
Side 18/19:  Ordenens Fortjenestetegn i gull til 

RSBibl Svein Kristiansen
Side 19: 7. far i huset
Side 20:  Senior-Veterantegn til Olav Jakob 
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Druidstjernen
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Kjære embetsmenn og brødre

Ja, endelig er vi er i gang, og kan kjenne brødrenes 
varme håndtrykk! Tilbakemeldingene så langt tyder 
på at brødrene er svært tilfredse med å møtes igjen 
og å kjenne på det gode losjefellesskapet og den 
unike samværskulturen vi har i vår Orden.  Ja, det 
er noe unikt og gjenkjennelig, men har noe gått 
tapt under pandemien, i losjen eller individuelt? Har 
pandemien påvirket oss personlig, har vi endret oss 
på noen områder og vil det få betydning for livene 
våre og hvordan vi tenker i tiden som kommer. Det 
være til ettertanke for oss alle. 

Det ble en travel høst for både GL, SL og 
Ordensledelsen. Vi er nok litt på etterskudd med 
flere oppgaver og arrangementer, men inntrykket 
er allikevel at alle samvittighetsfullt har lagt en 
gjennomførbar møteplan som løser oppgavene så 
langt det er mulig på en god måte. Det ble utarbei
det gode rutiner og retningslinjer slik at smitte
vernregler og andre viktige hensyn blir ivaretatt.  
At enkelte ønsker å være noe avventende med 
tanke på fremmøte i losjen har jeg stor forståelse 
for. Det kan være mange gode grunner til det.

Jeg vil i denne spalten nevne SL Vikens og under
lagte GL Fraxinus, Merlins.Stjerne, Nordstjernen og 
Phytagoras rekrutteringsarrangement og åpent hus 
en lørdag og søndag i august. Det var et meget  
vellykket arrangement hvor de fikk vist seg frem 
og formidlet hva Ordenen og losjefellesskapet står 
for og kan tilby. Svært mange besøkte arrangemen
tet og mange meldte sin interesse for å søke  
medlemskap. Vi kan både tilby og fylle et behov for 
mange. Kanskje har konsekvensene av pandemien 
forsterket dette behovet. Takk til dere som tok  
initiativet, planla og gjennomførte arrangementet! 
På bakgrunn av dette gode arbeidet besluttet  
derfor OL å lage en nasjonal rekruteringsgruppe 
bygget på SL Viken. Dette vill være en resurs for 
alle våre SL og GL.

Ritualutvalget har hatt et aktivt år. Flere ritualer er 
til revidert og trykket opp i nytt opplag og andre 
igjen er nye. Det er bl.a. justert i tekst og de er 
langt bedre illustrert enn tidligere slik at det ikke 
skal være nødvendig å hente informasjon om riktig 
gjennomføringen fra flere kilder. Videre er feil rettet 
opp og de er i større grad samstemt på tvers av 
ulike ritualer. De nye ritualene som nå er trykket og 
sendt ut er l. grads møte uten resepsjon, l. grads 
arbeidsmøte, l. grads høytidmøte med resepsjon, 

tildeling av Senior
vetarantegn og hefte 
for Mottagende Bror.  
Vi håper og tror at revi
sjonen vil fungere godt 
og de mest erfarne vil 
nok registrere at det er 
skjedd noen justeringer 
i ritualene. 
Ritualutvalget jobber nå 
videre med ritualet for 
Druidisk Nyår, lll. Grad 
uten resepsjon og 
installasjon av embetsmenn i GL.

Den Danske Druidorden fylte 100 år i august.  
Det ble et stilfullt arrangement med mange gjester. 
En minnerik opplevelse for de norske brødrene som 
deltok. I september kunne Losje Janus feire sitt 
jubileum. Det betyr at Druidorden har eksistert på 
Island i 25 år. Det er en milepel. Brødrene i 
Reykjavik kunne invitere til en flott og ferdigstilt 
Lund, En offisiell feiring er planlagt i april 2022.

Det ble en stor dag for brødrene i Sandnes, når de 
etter et års ventetid endelig kunne invitere til opp
rettelsen av vår losje nr 61  2. oktober. Losje Tegula 
ble navnet, som har god forankring i gammel lokal 
historie. Det ble et godt gjennomført arrangement, 
og en minnerik dag med over 80 brødre til stede.  
Vi ønsker lykke til i arbeidet fremover!

Så langt denne høsten har vi tildelt 3 
Fortjenestetegn i gull. Dette for utført arbeid langt 
utover det som kan forventes av en bror. Videre er 
det tildelt 8 seniorveterantegn og vi har vært til 
stede ved en bror som kunne feire 60 års medlem
skap. Det vitner om trofasthet, og viser at vi finner 
noe av varig verdi når vi kommer sammen på våre 
møter.

Jeg ønsker samtlige brødre en fortsatt riktig god 
losjehøst og håper gleden av igjen å kunne møtes 
demper følgende av det som kanskje gikk tapt 
under pandemien

Med Broderlig hilsen i EFS
GeirKåre Jordheim
RSEE

RSEE Geir-Kåre Jordheim
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Ordenen informerer
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Etter anbefaling fra FHI og Helsedirektoratet har Regjeringen besluttet full gjenåpning av 
samfunnet og tilbake til en normal hverdag med økt beredskap. Ordensledelsen fulgte 
rådet og åpnet for ordinær losjedrift igjen fra samme tidspunkt.

Den dagen har vi ventet lenge på og innebærer blant annet at meteren forsvant og at 
andre restriksjoner knyttet til ulike arrangementer og sammenkomster ble opphevet.

Det betyr også at midlertidige dispensasjoner og lettelser som ble gitt under pandemien i 
forbindelse med bl.a. gjennomføring av møter, installasjoner, valg og ev behandling av 
søknad om avgang og gjenopptak, ballotering mv. tilbakekalles. Ordenslovens 
bestemmelser skal nå følges og eventuelle søknader om dispensasjoner skal gå  
tjenestevei til RSEE.  

Ordensledelsen har tidligere godkjent og opprettholder beslutningen om at tiden som er 
medgått fra nedstengningen i mars 2020 og frem til neste gradspassering vil være tellende 
og 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 for de som ble rammet av 
nedstegningen.  Kravene om opplæring opprettholdes. 

Helsemyndighetene vil en tid fremover ha økt beredskap og tar forbehold om at 
avgjørelsen vil måtte revurderes og tiltak gjenopprettes dersom det skulle oppstå en 
uheldig utvikling. 

Vi ber embetskollegiene om fortsatt å følge nøye med på eventuelle endringer i nasjonale 
og lokale retningslinjer.

Det er fortsatt en anbefaling om god hånd- og hostehygiene. Brødre som er syke, i 
karantene eller isolasjon, brødre som bor sammen med koronasmittede eller som har 
symptomer på Koronavirus selv, skal ikke delta på losjemøter. Disse skal oppfordres  
til å teste seg.  

Vi takker embetsmenn og brødre for deres lojalitet, fleksibilitet og felles innsats under 
pandemien og ønsker lykke til med normal drift igjen. 

Evaluering
Ordensledelsen har tidligere oppfordret samtlige SL og GL til, sammen med losjens brødre, 
å gjennomføre en evaluering av den tiden vi ha vært nedstengt, slik at de kan tjene som 
gode innspill og læringspunkt for oss i fortsettelsen. Fint om dette kan samordnes via  
SL som bes om å sende en samlerapport til Ordensledelsen via Kanselliet innen  
25. oktober 2021.



Ordenen informerer

Epostkontoer
Vi har den siste tiden hatt problemer med funskjonaliteten på embetsmennenes epostkontoer 
etter at vi ble angrepet av SPAM. Hovedårsaken til angrepet og de store konskvensene dette 
fikk for oss, skyldes at svært mange embetsmenn hadde et for enkelt passord som det var lett 
å oppdage og misbruke. 

De fleste epostkontoer ble umiddelbart stengt og det var ikke mulig å sende epost før kontoen 
ble gjenopprettet med nytt sterkt passord med en variasjon av minimum 8 bokstaver, tall og 
symboler. Samtlige embetsmenn i SL og GL har måtte bytte til et sterkt passord. Forsatt er det 
et stort antall embetsmenn som ikke har byttet passord og vi ber om at dette gjøres snarest 
slik at kontoene blir operative igjen. 

Ordensledelsen ønsker å understreke at det er svært viktig at kravene til passord ivaretas slik 
at vi unngår slike hendelser og at informasjon kommer på avveie. Embetsmennene skal heller 
ikke benytte privat epostkonto som alternativ til fgdo epostkontoer.

Ekspedisjons- og åpningstider på Kanselliet
Vi minner igjen om at det fra 1. juni ble innført ekspedisjons- og åpningstider på Kanselliet og 
vi ber om at det respekteres. Dette gjelder også telefonhenvendelser.

Ekspedisjonstider er: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 10.00 til kl. 14.00. 
Onsdager stengt. 

Søknad om dispensasjoner fra SL og GL:
•  Søknader fra GL om dispensasjon fra Ordenslovens bestemmelser skal alltid sendes via  

SL til påtegning. SL sender deretter søknaden med ev sine kommentarer til RSEE

Bruk av logo

Den Norske Druidorden FGDO

Den Norske Druid Ordenens logo er det ikke anledning for den enkelte  
SL og GL å benytte. Brev, invitasjoner og annet materiell med denne logoen 
indikerer at det kommer fra  
Den Norske Druidorden v/ Riksstorlosjen. Den enkelte SL og GL skal benytte 
sin egen logo ev sammen med vår syvtakkede stjerne.
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Fra grunnlosjene HAMAR

LO
SJ

E  PASTOS  F •G
•D

•O

Losje Pastos, Hamar, 16.09.2021. 
Tildeling av Senior-Veterantegn til to brødre

Tekst og foto Sverre Brodal SME Storlosje Eidsiva

Torsdag 16.9.2021 ble det avholdt høytidsmøte i 
Ovatgraden i losje Pastos på Hamar, med tildeling 
av Senior-Veterantegnet (50 år) til to trofaste  
brødre. De to som fortjent mottok Senior-
Veterantegnet var Old Erk - bror Per Walter Lie, 
og Riks Old Erk - bror Jan Fraurud; henholdsvis 
med matrikkel-nummer 4 og 7 i losje Pastos.
Tildeling av tegnet, samt gjennomføring av den 
rituelle handlingen ble utført av RSOE Geir 
Tofsrud, og RSV Arnfinn Lien; assistert av sto-
rembetsmenn fra storlosjen Dovre og to Riks Old 
Erker fra losje Pastos. Tildelingen ble utført på en 
høytidelig og verdig måte, i henhold til ritualet for 
tildeling av Senior-Veterantegnet. 
Bror Jan Fraurud holdt en takke-tale på vegne av 
begge i lunden. Det kom hilsninger og gratulasjo-
ner fra Ordensledelsen, storlosjen Dovre, storlo-
sjen Eidsiva, losje Nemeton, samt Edel Erk og 
brødre i losje Pastos.
Det var totalt 40 brødre til stede under den høyti-
delige tildelingen. Ut over den rituelle tildelingen 
ble møtet styrt med stødig hånd av Edel Erk Knut 

Monssen.
Under brodermåltidet var det flere talere; bl.a. 
Riks Stor Old Erk Geir Tofsrud, Edel Erk Knut 
Monsen, og jubilant Per Walter Lie.
Bror Per Walter ble tatt opp i Ovatgraden i losje 
Bardstjernen 30.11.1970. Bror Jan ble tatt opp 
23.8.1971; i samme losje. De var begge med som 
stiftere av losje Pastos 23.10.1971. Losje Pastos 
ble da losje nr. 12 i Norge, og den første i innlan-
det. 
Losje Pastos ekspanderte, og det ble etablert nye 
losjer i byene rundt Mjøsa, samt Elverum. 
Deretter ble det ekspansjon til Trondheim. Flere 
av datterlosjene til Pastos har delt seg og/eller 
etablert nye losjer. Man kan vel si at etableringen 
av losje Pastos, ble fundamentet for det som i dag 
er to storlosjer og totalt ni grunnlosjer. Det er 
derfor litt av en reise våre to nye senior-veteraner 
har vært med på gjennom 50 år. Vi gratulerer bror 
Per Walter og bror Jan, og takker så mye for inn-
satsen.

På bildet, fra  
venstre: Riks Stor 
Vakt Arnfinn Lien, 
Riks Old Erk Jan 
Fraurud, Old Erk 
Per Walter Lie og 
Riks Stor Old Erk 
Geir Tofsrud.
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Fra grunnlosjene

Hedersdruid Tor S. Tjelta mellom RSEE Geir-Kåre Jordheim og RSOE Geir Tofsrud samt resten av 
brødrene som var med på feiringen av bror Tor sin Senior-Veteran tildeling.

BRYNE

LO
SJ

E 
 T

RYGGVASON  F
•G

•D
•O

Senior-Veterantegn til  
Hedersdruid bror Tor S. Tjelta

Høytidsmøte og stor stas den 8. september i Losje Tryggvason med tildeling av 
Senior-Veterantegn til vår kjære Hedersdruid, bror Tor S. Tjelta. 

Ved Skriver Vidar Haugland losje Tryggvason

Bror Tor ble opptatt i vår Orden den 12. mai 1970 
i Losje Mithras, Bergen. På de over 50 år som gått 
siden den gang har bror Tor bidratt og betydd så 
utrolig mye for så mange gjennom sitt engasje-
ment i Ordenen. Han har blant annet vært med å 
stifte hele fem losjer. Det er Losje Pastos på 
Hamar, Losje Plenydd i Stavanger og alle tre 
losjene på Bryne, Jæren.  De tre er Losje Jadar, 
Losje Skjalgsson og Losje Tryggvason. Bror Tor 
har også en imponerende fadder-rekke etter seg og 
har lykkes stort som pådriver for å få med mange 
nye brødre inn i Ordenen.   

Stor takk til Ordensledelsen som stilte personlig 
denne kvelden med både Riks Stor Edel Erk Geir-
Kåre Jordheim og Riks Stor Old Erk Geir Tofsrud 
som foretok tildelingen. 

Gjennom hilsener, innlegg og taler, fikk vi et lite 
innblikk i noe av alt som bror Tor har gjort. Han 
fikk med seg mange gode lovord, heder og stor 
takknemlighet fra mange. Alt velfortjent. 

Takk bror Tor, for alt du har bidratt med gjennom 
alle disse åra. Vi er stolte over å ha deg i  vår 
Orden og i losje Tryggvason.
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Ideelt

Kan en bror med ”løpsk tale”  
være embedsmann

Ved ROE Rolf A. Eriksen

Løpsk tale er i første rekke en kommiksjons- og 
taleflytvanske som medfører vanskeligheter med 
å uttrykke seg klart. Vansken kan komme til 
uttrykk både til lydsystem- setningsstruktur og 
språkbruk. Bror Johnny Brekke Asbjørnsen som 
er Stor Skriver i SL Skiringssal ble født for femti-
seks år siden med løpsk tale. Familie, kolleger – 
og senere losjebrødre måtte konsentrere seg godt 
for å forstå hva han sa. ”Han kan da ikke velges 
til noe når ingen forstår hva han sier”- var den 
mest negative og bremsende uttalelsen til en ivrig 
og arbeidsvillig bror. Slike uttalelser bremset for 
bror Johnnys iver etter å bidra til ledelse og utvik-
ling i sin losje.
Bardens utsendte møtte bror Johnny en fin fredag 
ettermiddag. Vi vil vite mer om hva bror Johnny 
har gjort for å mestre og leve med diagnosen dys-
leksi og løpsk tale. Sterkt forenklet kan jo diagno-
sene beskrive vanskeligheter med å gjøre seg 
forstått både i tale og skrift.
Historien begynner i en god familie og en ven-
neflokk i et øysamfunn utenfor Fredrikstad. 
Skole, familie og kamerater ga ham en sunn opp-
vekst til tross for medfødte vanskeligheter.

Nå er han femtiseks år gammel og arbeider i en 
krevende stilling for Wilh. Wilhelmsen med inter-
nasjonale leverandører og kunder over hele ver-
den. Han bor godt på Ringshaug utenfor Tønsberg 
med kona Tine og etter mengder av år i båt på 
fritiden har de nå et landsted inne i Telemark. 

Bror Johnny ble opptatt i losje Eken og er i dag 
medlem av losje Misteltein. 

Taledefekten ble til tider en bremse for den ivrige 
bror Johnny de første årene i losjen. Han ble aldri 
valgt til noe om han ville det og ivret etter det 
aldri så mye. ”Han kan ikke brukes, for vi forstår 
jo ikke hva hans sier”. 

Han erkjente sin egen fysiske utfordring og tok til 
å trene. Han var 23 år når han ble gjort oppmerk-
som på diagnosen dysleksi. Vi leser at det er en 
betegnelse på å lese og skrivevansker. Dette tok 
også bror Johnny på alvor og fortsatte treningen 
med det muntlige og det skriftlige.
Han satt inne med en så inderlig iver etter å 
arbeide med den druidiske idé og holdt fast ved at 
Druidorden ikke skal være en eliteskaper. Det 
skal være plass til alle som vil det samme.
Johnny Brekke Asbjørnsen har vært formann i 
Festutvalget, Ceremonimester, Bibliotekar, 
Skriver, Edel Erk og Tjenestegjørende Old Erk og 
er nå Stor Skriver i Storlosjen Skiringssal.
Hans personlige trening før møtene er gjentag-
ende, grundig høytlesning for seg selv. Det har 
hjulpet, men det å endre talen er en tidkrevende 
og slitsom prosess. Jeg har ingen illusjoner om å 
prate tydelig til enhver tid. Det vil koste for mye 
krefter – å prate kontrollert er slitsomt, selv etter 
mer enn over 50 års trening.–- Takk for en hygge-
lig samtale bror Johnny.

Stor Skriver Johnny 
Brekke Asbjørnsen
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Fra grunnlosjene

Håndtering av losjevirksomheten  
i en vanskelig tid

Kjære bror.
Koronaen tvang oss til å tenke nytt da møtene i Lunden måtte avlyses.

Digital samling og telefonkontakt ble løsningen for Losje Merlins-Stjerne.

Ved TjOE Reidulf Fonn, Losje Merlins-Stjerne

Losjen vår har - så langt - heldigvis kommet seg 
noenlunde greit gjennom denne pandemien, som 
har rammet oss alle på forskjellig vis. Ordens-
ledelsen har gjennom storlosjene bedt grunn-
losjene om å evaluere perioden losjedriften og 
rituelle møter har vært avlyst. Her er et utdrag av 
vår evaluering.

Losje Merlins-Stjerne hadde sitt siste ordinære 
losjemøte 4. mars 2020, før det ble nedstengt  
12. mars 2020. Det ble gjennomført et krisemøte 
i embetsstanden i vår losje etter Ordensledelsens 
beslutning om at all møtevirksomhet skulle  
avlyses.

Det viktigste var å ta vare på egne losjebrødre 
gjennom god kontakt. Vi bestemte oss for å for-
dele brødrene oss imellom slik av hver embets-
mann hadde 7-8 brødre som de skulle følge opp. 
Det skulle gjøres jevnlig, fortrinnsvis gjennom 
telefonsamtaler og noe hjemmebesøk dersom det 
var forsvarlig.

Videre var det viktig å holde hjulene i gang for 
losjen på best mulig måte i denne spesielle situa-
sjonen som hadde oppstått. For å nå dette målet 
bestemte vi oss etter idé fra bror Kåre Indrøy i 
Losje Nidaros å bestille et abonnement gjennom 
Zoom Meeting. Ved bruk av dette verktøyet 
kunne vi tilby digitale samlinger for brødrene på 
datoer Losje Merlins-Stjerne skulle hatt ordinære 
møter. Dette ble gjennomført med deltagelse av 
10-15 brødre på hvert møte.

For å være på den sikre siden ble Storlosjen og 
Ordensledelsen kontaktet på forhånd om det var i 
orden at vi gjennomførte digitale samlinger. Dette 

fikk vi tillatelse til, men det ble understreket at 
ingen av losjens ritualer måtte benyttes.

På digitale samlingene kunne det være informa-
sjon fra Storlosjen, Ordensledelsen og fra egen 
losje. Videre hilsener, uformell prat, ideelt inn-
legg, musikkinnslag, gjesteforedrag og loddsalg. 
Her kan nevnes gjesteforedrag fra Verdens Barn 
ved kontaktpersonen til losjens fadderbarn.

Smittesituasjonen i Oslo ble betydelig bedre etter 
at losjeterminen våren 2020 var over. Dette gjorde 
det mulig å gjennomføre tradisjonelle samlinger 
på Lorry siste onsdag i mai, juni, juli og august. 
Det var populært, og deltagelsen var på mellom 
15 og 22 brødre fra egen og andre losjer.

I løpet av ettersommeren 2020 forverret smitte-
situasjonen seg betydelig, og 16. august besluttet 

Smilene satt løst under Losje Merlins-Stjernes 
digitale samling onsdag 17. februar i fjor. 
(Foto: Reidulf Fonn)
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Den norske Druidorden at all møtevirksomhet 
igjen skulle opphøre fra 17. august og inntil 
videre. Alle møter i losjehuset som skulle vært 
gjennomført høsten 2020 og våren 2021 ble 
avlyst. I stedet fortsatte vi med digitale samlinger 
på dagene som var oppført i møteplanen. 
Deltagelsen på disse samlingene var som tidligere 
mellom 10-15 brødre. Spesielt hyggelig var det at 
Stor Edel Erk fra Storlosjen Viken deltok på et av 
møtene.

Valg av ny embetsstand ble gjennomført digitalt 
høsten 2020 og regnskapet for 2020 ble også 
behandlet digitalt i tråd med møteplanen 2021. 
Losjen hadde et stort varelager av frossen mat og 
noen drikkevarer da losjen ble nedstengt 12. mars 
2020. Mye av dette gikk ut på dato og ga losjen et 
økonomisk tap på noen tusen kroner. Dette tapet 
har vi prøvd å dekke opp gjennom et større lodd-
salg, som innbragte i overkant av kr. 4000. Losjen 
har heldigvis ikke mistet medlemmer i perioden 
vi har vært nedstengt. Kontingenten fra våre brø-
dre bidrar til at fortløpende utgifter blir betalt.

Før og etter hver digital samling ble det sendt ut 
aktuell informasjon til brødrene. Ordensledelsen 
distribuerte på vårparten 2021 et eget rituale som 
kunne brukes på digitale samlinger. Dette ble satt 
veldig stor pris på blant de som deltok. Digitale 
samlinger fikk med dette ritualet en mer tilnær-
ming til reelle losjemøter.

Ny embetsstand med OE Nils Jørgen Sørli som 
Edel Erk overtok med virkning fra 24. april 2021. 
De fikk gjennomført en digital samling og 
«pangstart» med sammenkomster på Lorry og fire 
grillkvelder i Parkveien 47b. Grillkveldene var 
populære og samlet i snitt over 20 deltakere hver 
gang. Dette opplegget bidro blant annet til inntek-
ter til losjen.

Flere aktive brødre har mistet mange tellende 
møter i den nedstengte perioden. Dette gir blant 
annet forsinkelse i opprykk til høyere grader for 
noen av brødrene.

Konklusjon: 
Nedstengningen av Losje Merlins-Stjerne varte 
fra 12. mars 2020 til 1. september 2021. Tiltakene 
som ble iverksatt ved å holde kontakten med  
brødrene pr telefon, tilbudet om digitale samlin-
ger på Zoom og hyppig informasjon på e-post 
bidro til å holde god kontakt med brødrene. Dette 
er blitt bekreftet fra flere brødre som har gitt gode 
tilbakemeldinger på opplegget og informasjonen 
som ble gitt i den nedstengte perioden. Så langt 
har ingen brødre meldt seg ut av vår losje i løpet 
av epidemien. På de digitale samlingene deltok 
mellom 10 og 15 brødre. Sommersamlingene på 
Lorry siste onsdag i mai, juni, juli og august i 
2020 samlet mellom 15 og 22 deltakere. 
Sommersamling på Lorry siste onsdag i mai i år 
og deretter grillkvelder i Parkveien i juni, juli og 
august var veldig populære og samlet mange  
deltakere. Losjen hadde et varelager under ned-
stengningen som ga et økonomisk tap, men dette 
fikk vi rettet mye på, takket være et større lotteri 
og grillkveldene sist sommer i Parkveien 47b.

Ca. 1 år etter nedstengningen utga Ordensledelsen 
et eget rituale som kunne benyttes digitalt. Veldig 
positivt at dette kom ut, men det burde ha kommet 
mye før.

Anbefalinger: 
-  Det bør utarbeides et beredskapsopplegg for å 

håndtere uønskede hendelser. Et slik opplegg 
vil kunne inneholde tiltaksplan for flere for-
skjellige uønskede hendelser.

-  Flere aktive brødre har mistet mange tellende 
møter i den nedstengte perioden, dette gir  
forsinkelse i opprykk til høyere grader. Det 
anbefales at kravene til antall møter reduseres

-  Brødre som sjelden eller aldri deltar på møter 
bør vies større oppmerksomhet.

-  Delvis refusjon av innbetalt kontingent til Den 
norske Druidorden bør vurderes.
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Losje Mithras ønsket å tildele Old Erk Sigmund 
Sørensen Senior-Veterantegnet i losjen på Ulsmåg 
allerede vinteren 2019. Bror Sigmund hadde da 
vært medlem 50 år i den norske Druidorden. Med 
bakgrunn i forskjellige omstendigheter lot det seg 
ikke gjøre å få tildelt bror Sigmund Senior- 
Veterantegnet hverken i 2019, heller ikke i 2020 da 
koronaen kom til Norge

Etter en avklaring med SL Bjørgvin og 
Ordensledelsen dro Stor Skriver Helge Sjursen fra 
SL Bjørgvin og ROE Oddbjørn Rossland, begge 
fra losje Mithras, hjem til jubilanten.

På vegne av Den norske Riksstorlosje tildelte så 
ROE Oddbjørn Rossland bror Sigmund Diplomet 
som Senior-Veteran den 24. juni 2021.

Bror Sigmund ble opptatt i vår Orden den 30. 
januar i 1969 i losje Selago i Kristiansand.

Han har også senere vært medlem av losje Celyn i 
Mandal, losje Taranis i Bergen og er i dag medlem 
i losje Mithras også i Bergen.

Egentlig har bror Sigmund vært tilsluttet ordenen i 
nærmere 52 og et halvt år den dagen vi var på 

besøk. Selve regalien for Senior-Veterantegnet  vil 
bli tildelt på et losjemøte senere, slik at denne blir 
innviet på riktig måte.

ROE Oddbjørn sa til bror Sigmund at han hadde 
vært en entusiastisk og hengiven druid – kanskje 
ikke fullt så aktiv i de senere år.«Du har opparbei-
det deg en stor kunnskap om druidismen. Hva er så 
resepten på at du har tilhørt vår orden sammen-
hengende så lenge?»

Samværet med brødrene og brorskapen mellom 
brødrene er noe bror Sigmund har satt aller mest 
pris på i losjen.

I forbindelse med tildelingen overbragte ROE bror 
Oddbjørn de hjerteligste gratulasjoner fra vår 
RSEE Geir – Kåre Jordheim, SOE i SL Bjørgvin 
Arne Garen og TJOE Egil Samnøy og EE Per Inge 
Vannebo i fra losje Mithras. Som en avslutning på 
denne høytidelige seremoni ønsket Helge og 
Oddbjørn på vegne av alle brødrene i losje Mithras 
bror Sigmund til lykke med diplomet.

Bror Sigmund satte stor pris på besøket og takket 
for dette.

ROE Oddbjørn 
Rossland over-
rekker diplomet 
for Senior-
Veterantegnet til 
Sigmund 
Sørensen.

Tildeling av Senior-Veteran tegn til  
OE Sigmund Sørensen, losje Mithras 24.6.2021 

Ved ROE Oddbjørn Rossland
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Druidisk Høytid i Horten.  
ROE Jan Erik Mortensen 60 år i Ordenens tjeneste

Losje Syvstjernen gjennomførte sitt første møte på 17 måneder onsdag den 25. august.
Anledningen var å feire Riks Old Erk bror Jan Erik Mortensens seksti år lange druidiske 

vandring. Barden formidler denne brors historie med utdrag fra nattens ideelle  
innlegg som ble holdt av ROE Thorleif Kåre Mortensen.

Ved ROE Rolf A. Eriksen

Den unge Jan Erik maste mye for å komme inn i 
losjen sammen med sin far. Onkel Einar som var 
Ordenens første RSEE holdt et skomakerkurs i 
1948. Jan Erik ble veldig fascinert over ringen 
han bar, og han lurte jo på hva som måtte til for å 
få en så fin ring. Da svarte Einar Olsen: «Søk til 
Ordenen når din alder til 30 øker. Men du må 
unngå å bli notert i politiets bøker.»
Den vitebegjærlige og nysgjerrige unggutten 
trådte sine første skritt blant mange staselige her-
rer i losje Syvstjernen når han ble 27 år. 
Medlemmene var stilfulle herrer fra forsvaret og 
byens forretningsdrivende. Møtene ble gjennom-
ført med militær presisjon. Noe som losjen hele 
tiden senere forsøker å etterleve. Den unge bror 
Jan Erik ble tidlig embedsmann, og med sine 60 
år I losjens og Storlosjens ledelse har han vist et 
betydelig bidrag for Ordenen. 
Jubilanten har alltid vært nøye med at møtene 
foregår på riktig måte og at ritualer og lover blir 
fulgt. Embedsmenn og medhjelpere har nok fått 

noen formaninger og påminnelser i beste mening 
opp gjennom tidene. Losjen har en stabil med-
lemsmasse hvor brorskapet er det viktigste, og 
eldre brødre blir hørt når de i beste mening ytrer 
råd til embedsmenn og medhjelpere. 

Høytidsmøtet i losje Syvstjernen var det første 
losjemøtet på sytten måneder, og alle krav og råd 
for å unngå koronasmitte ble fulgt. En sitter ikke 
så tett, håndtrykk må vente, og antallet brødre i 
møtet måtte holdes strengt nede for å ha plass på 
annenhver stol. Det er jo leit at ikke alle losjens 
brødre kunne delta i dette flotte møtet for å feire 
Den norske Druidordens bror med det neste eldste 
medlemsskapet. Bror Orvar Næss er den eneste 
bror i Den norske Druidorden som har vært med-
lem litt lenger enn bror Jan Erik Mortensen. Jan 
Eriks druidiske holdninger og væremåte vil være 
med og styrke brorskapstanken og holdningen til 
det å være en losjebror.
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Hovedpersonen ble medlem så langt tilbake som 
i 1973. Matrikkelen viser hans iver og interesse 
for Ordensarbeid med en sammenhengende 
embedstid i sin grunnlosje fra 1978 til 1984 og 
deretter femten år som Stor embedsmann. Bror 
Kristian ble tildelt sitt fortjente tegn under 
Høytidsmøtet, og det var utrolig flott og verdig 
gjennomført til å være det første møtet på lenge 
for de fleste. 

Riks Stor Edel Erk holdt en tale til bror Kristian 
under det fullsatte brodermåltidet.
”Du blir ikke tildelt Ordenens Fortjenestetegn i 
gull fordi du har innehatt embeder og løst opp-
gaver, men du får den bl.a. for måten du har løst 

dine oppgaver på. Kjære bror Kristian, derfor er 
du en verdig og velfortjent bærer av Fortjeneste-
tegnet i gull.”
Han fortsatte talen med ord om vennskap og sa 
også at vi brødre ikke må glemme at vi er privili-
gerte som brødre i et Ordenssamfunn. Et sted 
hvor vi kan lære og se den innerste meningen med 
vennskap.

Hele møtet yret av gjensynsglede fra utgangsdøra 
gikk opp, gjennom et etterlengtet rituelt losjemøte 
til brodermåltid med fremragende smaker og 
gode takter og humør. Alt så etterlengtet og flott 
på en losjekveld toppet av tildelingen av Ordenens 
Fortjenestetegn i gull.

Losje Idris med stor og munter deltakelse  
16. september 2021 når ROE Kristian Bårnes ble  

tildelt Ordenens Fortjenestetegn i gull

Fra v/ EE Svein E.Langaas, ROE Kristian Bårnes, RSEE Geir-Kåre Jordheim, 
RSME Asbjørn Strand, RSSkr Roar Nygaard Andersen.

Den store tilstrømmingen av brødre kan skyldes gleden over å møtes igjen etter en lang og 
ufrivillig koronapause. Men like mye strømmet gleden av å delta i møtet med tildeling av 

Ordenens Fortjenestetegn i gull til Riks Old Erk Kristian Bårnes. Egne og gjestende brødre, 
Embedsmenn fra Storlosjen Ra og Ordensledelsen v/ RSEE Geir Kåre Jordheim  

og RSSKR Roar Nygaard Andersen toppet gjestelisten.

Ved ROE Rolf A.Eriksen
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Losje Tegula i Sandnes stiftet  
lørdag 2. oktober 2021

Et åttitalls embedsmenn og brødre fra losjene i geografisk nærhet og noen  
langveisfra var tilstede under stiftelsen av losje nr 61 i Sandnes.  

RSEE Geir Kåre Jordheim og RSSKR Roar Nygaard-Andersen var med på å 
bringe losjestiftelsen i den korrekte høytidelige formen. 

Ved ROE Rolf A. Eriksen

Stiftelsen har vært ønsket lenge av flere. Det 
begynte med en kartlegging som resulterte i 33 
brødre med interesse for stiftelse av losje i 
Sandnes. SL Rygir ble informert om brødrenes 
initiativ allerede den 15. oktober 2018. Etter 
grundige forberedelser ble søknad om stiftelse 
av ny losje sendt fra  losje Jadar den 18. februar 
2020. I søknaden fremgår ønsket om dato for 
stiftelsen den 5. september 2020. Men stiftel-
sen måtte jo forskyves ett år av hensynet til den 
rådende pandemien. 

Denne koronapausen har stifterne brukt på nyt-
tige forberedelser og praktisk arbeid, og losjen 
og brødrene var meget godt forberedt til minste 
detalj når embedsmenn og brødre ble invitert til 
stiftelse et år forsinket. Forsinkelsen ga nok 
også initiativtakerne en opparbeidelse av  for-
ventning på flere måter. Det store besøkstallet 
kan vel også speile flere brødres iver etter å 
komme i gang med friskt og praktisk losjear-
beid -  som en stiftelse også er.

Initiativet og søknaden kom fra losje Jadar på 
Bryne som er moderlosjen. Men stifterne kom-
mer også fra losjene Skjalgsson samme sted og 
Plenydd i Sandnes. Den nye losjen skal holde 
sine møter i Ganndal Bydelshus i Olsokveien 1 

i Sandnes. Huset er det største losjehuset med 
den største lunden som undertegnede har vært 
i. Det var god plass til alle ca 80 brødre som 
deltok i stiftelsesmøte. Losjen disponerer gar-
derober, kjellerstue og kjøkken i tillegg til 
salen som har blitt et møterom. Volumet i losje-
lokalet er krevende stort for eldre og andre 
hørselshemmede. Embedsmenn og brødre som 
bidrar muntlig under et losjemøte må heve 
stemmen betraktelig. Losjens materiell som 
staver og symboler var gjort av brødre med 
fagkunnskap og omhu. Håndverksmessig høyt 
kvalitetsnivå.

Embedsmenn og brødre møttes midt på dagen, 
og gjestene kunne nyte høstsola mens losjens 
egne forberedte stiftelsesmøtet. Brodermåltidet 
ble forberedt av egne kyndige brødre.

Stiftelsen av losje Tegula med de rituelle hand-
linger, taler av egne og gjestende brødre ble om 
mulig høynet med Riks Stor Edel Erk Geir 
Kåre Jordheims klare tale som alle kunne høre.

Smokingkledde gjester og den nye losjens brø-
dre ankom i tovtiden lørdag og opplevde 
hygge, forventning og glede over en vellykket 
losjestiftelse til de første fant veien hjem et par 
timer før ny dag.
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Navnet Tegula er betegnelsen på grunnstoffet 
av sand for produksjon av takstein og mur som 
Sandnes er godt kjent for. 

Embedsmenn og medhjelpere i vår nye losje Tegula sammen med RSEE Geir-Kåre 
Jordheim og RSSkr Roar Nygaard Andersen.
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Vel plassert med behørig avstand ønsket Edel 
Erk Olav Selmer Felle Riks Stor Edel Erk Geir 
Kåre Jordheim, Riks Stor Skriver Roar 
Nygaard-Andersen og øvrige gjester og egne 
brødre hjertelig velkommen til høytidsmøtet. 

Riks Old Erk Harald Ørebek ble kalt fram og 
tildelt Ordenens Fortjenestetegn i gull. Det 
synli ge symbolet for heder og takk for hans 

mange årige engasjement og personlige innsats 
til beste for losjen og huset som losje Sanden 
deler med losje Selago. Et fortjent tegn til en 
bror som i mange år har gitt av seg selv til beste 
for brødrene i Kristiansand. Riks Stor Edel Erk 
uttrykte under tildelingen at oppgaven hans 
med å tildele dette tegnet var en oppgave som 
han personlig satt stor pris på. I Edel Erks tale 

Høytid i Kristiansand.  
Ordenens Fortjenestetegn i gull tildelt  

ROE Harald Ørebek, losje Sanden, 2.9.2021

Torsdag den 2. september møttes losje Sandens egne og gjestende  
brødre til Høytidsmøte med tildeling av Ordenens Fortjenestetegn i gull.  

Tidens smittehensyn ble tatt på alvor, men forsiktighet og avstand  
la ingen demper på gjensynsglede og god stemning. 

Ved ROE Rolf A.Eriksen

Hedersgjesten ROE Harald Ørebek  mellom RSEE Geir-Kåre Jordheim og EE Olav Selmer.
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under brodermåltidet kom det fram en fyldig 
historie om bror Haralds engasjement for 
Druidordenen. Barden deler spalteplass til noen 
av historiene som gjorde ham fortjent til denne 
æresbevisning. 

Bror Harald var 33 år gammel når han startet sin 
druidiske vandring som en av ni i losje Selago 
27. oktober 1977 og ble med å stiftet losje 
Sanden i 1998. Når losje Cromlech i Arendal 
ble stiftet vel 10 år senere ble han spurt om 
hjelp der i en startfase. Da var han  Tjeneste-
gjørende Old Erk i denne nye losjen i nabobyen 
i to år. Det bør nevnes at veien mellom 
Kristiansand og Arendal er 160 kilometer, og 
turen gikk ikke bare hver fjortende dag.

I hjembyens losjer har han hele tiden gitt av seg 
selv for å bringe losjehuset i en god stand med 
de nødvendige fasciliteter. Det er vanskelig å 
forestille seg hvor mye arbeid han har utført for 
fellesskapet siden losjene overtok huset i 

Festningsgaten. Mange timer i praktisk arbeid 
med ti år som leder i Husstyret! Fru Ellen har 
sagt at losjehuset er Haralds andre hjem.

Det virket da også som hun var glad for sin 
manns engasjement der. Hun ga ham også 
streng beskjed før møtet om å overlevere losjen 
en stor takk.

Det har vært naturlig for bror Harald å stå som 
arrangør for hele ti losjeturer for brødre og led-
sagere i inn og utland. Han førte brødre til 
England, Irland, Island, Italia og flere andre 
land .

Edel Erk avsluttet slik:

Måtte du i tiden som kommer finne stadig mer 
styrke og visdom – til beste for losjen, brødrene 
og deg selv! Gratulerer med Ordenens 
Fortjenestetegn i Gull.
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Gratulerer så mye med Ordenens Fortjenestetegn 
i gull – og takk for sist – du holdt jo et innlegg for 
meg da jeg fikk mitt. Vi har for øvrig fulgt hver-
andre opp gjennom gradene med deg noe foran, 
men vi var EE i hver vår losje samtidig og vi sto 
nærmest hånd i hånd da Druidgården ble innviet. 
Senere har vi gått inn for litt forskjellige oppga-
ver.
De som mottar Fortjenestetegn i gull har gjort seg 
fortjent til dette, og det har i alle fall du.
Ordenens Fortjenestetegn i gull er Ordenens nest 
høyeste utmerkelse og tildeles av Ordensledelsen. 

Men hvorfor får ikke alle en slik utmerkelse? Jo, 
alle kan få det kjære brødre, men først etter en 
stor innsats for ordenen og dens brødre.
Og du kjære bror Svein har oppfylt dette i fullt 
monn.
Du har gjort en kjempejobb for huset her gjennom 
mange år, en oppgave du har gjort og som det står 
stor respekt av – selv etter at du fikk store helse-
messige utfordringer.

Men la oss ta en titt på hvilke embeter du bror 
Svein har bekledt: Du var fra 1991 ME, EE og 

Riks Stor Bibliotekar Bibliotekar Svein 
Kristiansen tildelt Ordenens Fortjenestetegn i 
gull 20. sept. 2021 i losje Ovatstjernen i Moss

I et høytidelig møte ble RSBibl Svein Kristiansen feiret av tallrike brødre fra så vel 
Ordensledelsen som brødre fra Storlosje Borgar og andre grunnlosjer. RSOE 

Reidar Bratli oppsummerte det meste i sin tale til bror Svein.

Fra v: EE Niklas Fransson, RSBibl Svein Kristiansen, RSEE Geir-Kåre Jordheim
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TjOE i losje Ovatstjernen. Fra 2004 var du SME, 
SEE og SOE. Fra 2015 har du hatt oppgaven som 
RSBibl. og dermed også som leder for 
Ordenskapitlet. Det første du tok for deg der var 
innholdet og utformingen av Barden. Det var en 
stor oppgave som ga et godt resultat. Det neste du 
tok tak i var opplæring i IV og V grad. Dette var 
det på tide å få gjort noe med og er nå i gang i alle 
Storlosjer. Veldig bra.

Jeg har trukket fram det jeg mener er det viktigste 
du har bidratt med for oss brødre og dermed 
losjen og Ordenen. Det å legge forholdene til rette 
for et meningsfullt utbytte av å være en Ordensbror 
må være det viktigste. Å etterleve spørsmålet om 
hva jeg kan yte for mine brødre eller min losje, 
ikke hva brødrene og losjen har gitt meg. Vi kan 
alle bidra til en bedre verden ved å starte med oss 
selv. Vi kan alle suge av de lærdommer losjen vår 
gir oss og påvirke den med en positiv innstilling. 

Er vi ikke tilfreds med det losjen gir oss? Gjør 
noe med det

Alle kan selvsagt ikke prestere det samme, men 
det viktigste er at vi finner fram til vår indre losje 
og nøkkelen til selverkjennelse og indre ro og 
gjøre det beste ut av den grad vi er i og møte de 
utfordringer vi møter så kanskje vi finner grunn 
til å gi oss selv en klapp på skulderen, et slags 
fortjenestetegn i gull. Hvorfor ikke begynne med 
å skrive og holde et ideelt innlegg og spørre ledel-
sen om det er noe jeg kan gjøre for losjen? Vi kan 
alle gjøre noe – ikke minst sosialt.og øk dine 
kunnskaper. Ved å søke kunnskap vil alle kunne 
bidra til et rikere losjeliv.

Jeg takker deg for det du hittil har gjort for oss og 
ønsker deg lykke til videre.
Og takk til Ordensledelsen som følger opp og gjør 
tildelingen til en fest. 

Ett og et halvt år, mer eller mindre i isolasjon. Mange 
dager har ditt eget speilbilde vært det mennesket du har 
vært i nærheten av. Tid til tanker og ettertanker har vi 
hatt rikelig av. Og vi har benyttet tiden. Og det er 
naturlig at en har tenkt losje, søkt de store øyeblikkene 
da bevisstheten våknet.
Jeg husker da jeg oppfattet hvorfor jeg ikke ble tiltalt 
med De lenger, men med du. Jeg var blitt en bror, og 
hadde startet på veien mot å bli Druid.
Jeg skulle gå fra å være et jeg menneske til å bli et vi 
menneske. Jeg må da fri meg fra egenkjærligheten, 
slutte å tenke Jeg. Min egenkjærlighet må bli til broder-
kjærlighet, menneskekjærlighet. Jeg måtte lære meg å 
bry meg om. Jeg skulle tenke Vi!
Jeg ble lovet å finne fred gjennom Brorskap, fred med meg selv og mine brødre og mine 
medmennesker.
Viktigheten i alt dette, har jo coronaperioden vist oss. Det er det samtiden har trengt, det 
som verden har trengt. Kanskje kan det føre oss gjennom perioden?
Kjære brødre, vi har noe å tilby, la oss gjøre det

Syvende far i huset

Riks Old Erk og  
Hedersdruid Reidar Syversen
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Fra grunnlosjene

Riks Old Erk Olav Jakob Høgseth, losje Myrica, 
hedret med Senior-Veterantegnet 13.09.2021 

Mandag den 13.09.2021 ble Olav Jakob Høgseth hedret med  
Senior-Veterantegnet i Losje Myrica. Riks Stor Med Erk og Riks Stor Skriver 

sammen med embedskollegiet i Losje Myrica hadde en stilfull tildeling  
av Senior-Veterantegnet i Lunden.

Ved EE Oddvar Sørheim

Selv i denne koronatiden var det 44 brødre til 
stede for å overvære høytiden.
Bror Jakob ble tatt opp i ordenen i Losje Idris 
den24.09.1970. Det vil si for 51 år siden.
Bror Jacob er en av stifterne av Losje Myrica i 
1974 og har vært aktiv pådriver i losjearbeidet.
Han har sittet i embetskollegiet både i Losje 

Myrica, Storlosjen Agder og Storlosjen RA. 
Til sammen 18 år.
Bror Jakob er et stort JA-menneske og stiller 
opp for oss andre brødre. Han er også veldig 
opptatt av at nye brødre skal trives godt som 
ordensbror.
En stor takk til Bror Jakob for at du er den du er.

FV RSME Asbjørn Strand, Senior-Veteran Olav Jakob Høgseth, EE Oddvar Sørheim, 
RSSkr Roar Nygaard-Andersen.
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Rekrutteringsinnsats i Oslo
Oslo smilte og bidro til en flott sommerlig stemning i Parkveien 47 den siste august-
helgen i år. Losjehuset var åpent, og medlemmer fra Birgittalosjen Sirena og losjene 

under Storlosjen Viken tok imot interesserte i huset og i det store teltet i haven.

Bardens utsendte ble møtt med smil og humør av 
Kapitelbror Ragnar Boye. Han ble omtalt i Barden 
når han ble medlem for noen år siden.
Han ble snart kjent i våre kretser som barnebarnet 
til Den norske Druidordens stifter og den natur-
lige leder av losje Nordstjernen fra 1935.
Inne i hagen var brødre godt plassert med god 
Coronaavstand under et stort telt. Brødrene her 
representerte grunnlosjene i Storlosje Viken, 
Nordstjernen, Merlins-Stjerne, Phytagoras og 
Fraxinus. Disse brødrene tok imot og informerte 
interesserte gjester om Druidordenen og losjene. 
Birgittalosjen Sirenasøstrene var også tilstede 
med to representanter. 

Ordførende Søster Greta Tallaksen og Søster 
Sekretær Janne Syversen tok imot besøkende 
damer med godt humør og informasjon om 
Birgittalosjen.

Bardens utsendte ble vartet opp og fikk en hygge-
lig omvisning i losjehuset. Mye er gjort og forbe-
dret både ute og inne, og arbeidet som var gjort i 
lunden er imponerende. En stor dag dette.
Stor Bibliotekar Charles Nyfløt hadde mer enn en 
finger med i spillet og orienterte Barden om
ideen, forberedelser og gjennomføring fra den 
store innsatsen for rekruttering. Han ga oss også 
en melding dagen etter om det han beskriver som 

Stor Bibliotekar Charles Nyflødt mellom Ordførende Søster Greta Tallaksen og 
Søster Sekretær Janne Syvertsen
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en fantastisk god innsats i hagen og det åpne 
losjehuset. Han melder samtidig at foreløpig 
resultat er 35 registrerte interesserte kandidater i 
tillegg til flere direkte innmeldinger. Trettifem 

nye kandidater på to solskinnsdager!
Dessuten var det noen direkte innmeldinger også. 
Og flere innmeldinger er visstnok på gang!

Ragnar Boye, barnebarnet til Ordenens stifter, Knud Baade Boye.

Partyteltet med brødre fra alle losjene i Viken
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Fra grunnlosjene

3 Senior-Veterantegntildelinger i 
Druidstjernen

Ved Skriver Christer Kvalnes 

Bror Jan- Erik Waszink fikk utdelt Senior-
Veterantegn og diplom hjemme for en liten tid 
tilbake. Bror Jan Erik har ikke kunnet stille til 
møte grunnet helse. Han ble veldig glad for 
utmerkelsen og satte veldig stor pris på å bli 
hedret.

14/10 fikk 6. gradsbrødrene Reidulf S. Stenbakk 
og Roar Wilberg  tildelt Senior-Veterantegnet. 
Bror Reidulf fikk sin utmerkelse i eget hjem. Han 

fikk besøk av RSEE, RSSKR og EE. Bror Reidulf 
ble veldig glad for utmerkelsen og takket for en 
fin seanse hjemme.
 
På losjehuset til Druidstjernen fikk bror Roar 
Wilberg utmerkelsen på nattens møte. Det var en 
meget flott, elegant og høytidelig markering. Bror 
Roar satte stor pris på brødrenes oppmøte og 
synes det var både flott og sterkt på en gang.

OE Reidulf S. 
Stenbakk fokk 
tildelt Senior-
Veterantegnet 
hjemme av EE 
og RSEE.

OE Roar 
Wilberg  
(i midten) ble 
hedret av 
Ordensledelsen 
og egen EE.
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Nyopptatte brødre
Ved SEE Harald Juliussen

Losje	 Navn	 Født	 Opptatt	 Storlosje	

Gaia	 Óskar	Steinn	Gunnarsson	 13.08.1978	 26.01.2021	 Storstukan	Isafold

Geysir	 Ragnar	Aðalsteinsson	 06.12.1960	 02.02.2021	 Storstukan	Isafold

Fjölnir	 Friðgeir	M	Þorsteinsson	 08.05.1966	 03.02.2021	 Storstukan	Isafold

Fjölnir	 Þorsteinn	Guðbrandsson	 07.03.1968	 03.02.2021	 Storstukan	Isafold

Idris	 Tom	Jarke	Karlsen	 26.08.1970	 19.08.2021	 Storlosjen	Ra

Abaris	 Egil	Hallstrøm	 06.06.1964	 24.08.2021	 Storlosjen	Haugar

Abaris	 Roar	Olafsen	 27.07.1966	 24.08.2021	 Storlosjen	Haugar

Mizar	 Knut	Sverre	Madsen	Nesse	 07.04.1981	 26.08.2021	 Storlosjen	Bjørgvin

Mizar	 Kirill	Kramler	 18.01.1973	 26.08.2021	 Storlosjen	Bjørgvin

Druidstjernen	 Lars	Nordahl	Jørgensen	 29.09.1968	 31.08.2021	 Storlosjen	Haugar

Druidstjernen	 Espen	Skjønhaug	 28.10.1962	 31.08.2021	 Storlosjen	Haugar

Syvstjernen	 Espen	Schüren	 29.01.1985	 01.09.2021	 Storlosjen	Haugar

Syvstjernen	 Runar	Karlsen	 17.01.1966	 01.09.2021	 Storlosjen	Haugar

Fraternitas	 Ken	Arne	Måøy	 19.05.1975	 02.09.2021	 Storlosjen	Skiringssal

Fraternitas	 Ådne	Søndenå	 26.03.1960	 02.09.2021	 Storlosjen	Skiringssal

Fraternitas	 Torstein	Caspersen	 22.08.1970	 02.09.2021	 Storlosjen	Skiringssal

Fraternitas	 Stein	Bringeland	 19.01.1954	 02.09.2021	 Storlosjen	Skiringssal

Nemeton	 Migjen	Kasapi	 04.08.1991	 06.09.2021	 Storlosjen	Eidsiva

Nemeton	 Ove	André	Martinsen	 03.01.1988	 06.09.2021	 Storlosjen	Eidsiva

Nemeton	 Øystein	Magnussen	 14.11.1989	 06.09.2021	 Storlosjen	Eidsiva

Cygnus	 Frode	Voldengen	Hansen	 19.06.1976	 07.09.2021	 Storlosjen	Dovre

Cetus	 Fredrik	Hem-Andersen	 03.11.1978	 08.09.2021	 Storlosjen	Skiringssal

Silva	 Lars	Holmsveen	Brøseth	 06.03.1987	 09.09.2021	 Storlosjen	Eidsiva

Selago	 Robert	Mellefront	 	 09.09.2021	 Storlosjen	Agder

Misteltein	 Steinar	Tronhus	 24.03.1956	 09.09.2021	 Storlosjen	Skiringssal

Misteltein	 Rune	Tollefsen	 11.04.1965	 09.09.2021	 Storlosjen	Skiringssal

Merlins-stjerne	 Nikola	Simic	 23.06.1985	 15.09.2021	 Storlosjen	Viken

Allbota	 Kenneth	Andre	Johnsen	 19.01.1972	 15.09.2021	 Storlosjen	Haugar

Allbota	 Geir	Willanger	Brun	 23.09.1967	 15.09.2021	 Storlosjen	Haugar

Elysium	 Johnny	Berg	 27.02.1964	 15.09.2021	 Storlosjen	Eidsiva

Sagalund	 Remi	André	Hallvig	 13.04.1968	 21.09.2021	 Storlosjen	Haugar
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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
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Vi gratulerer
50 år
Tryggvason	 Brian		Dahl	 21.09.1971
Uxello	 Thomas		Aksmo	 27.09.1971
Druidstjernen	 Øystein		Bratås	 13.10.1971
Skjalgsson	 Gunnar		Hatteland	 14.10.1971
Malus	 Geir	Øystein		Djupevåg	 21.10.1971
Malva	 Yngve	Longva		Moland	 29.10.1971
Ovatstjernen	 Tom	Arne	Steinsland		Kristiansen	 30.10.1971

60 år
Tryggvason	 Ove		Stangeland	 04.09.1961
Sanden	 Sigmundur		Hannesson	 05.09.1961
Celyn	 Atle		Søyland	 05.09.1961
Mizar	 Bjarte		Nilsen	 06.09.1961
Sanden	 Dag		Reisæter	 08.09.1961
Ram	 Knut		Hildebrandt	 08.09.1961
Nidaros	 Miroslav		Jokie	 11.09.1961
Jadar	 Rune		Helleland	 15.09.1961
Nidaros	 Oskar		Theodorsson	 18.09.1961
Myrica	 Øyvind		Andersen	 20.09.1961
Fraternitas	 Asle	Kåre		From	 20.09.1961
Pastos	 Alf	Magne		Ersnes	 21.09.1961
Allbota	 Per	Erik		Wroldsen	 24.09.1961
Jadar	 Terje		Wiig	 25.09.1961
Ovatstjernen	 Jens	Christian		Knudsen	 26.09.1961
Eken	 Jan	Ronald		Eide	 01.10.1961
Plenydd	 Morten		Hetland	 04.10.1961
Misteltein	 Per	Ole		Møystad	 11.10.1961
Fjölnir	 Hördur		Gunnarsson	 11.10.1961
Silva	 Åge		Andersen	 17.10.1961
Syvstjernen	 Jørn	Gunnar		Arntzen	 23.10.1961
Fjölnir	 Baldvin	Árni		Jónsson	 23.10.1961
Custos	 Tom-Erik		Foreman	 27.10.1961
Plenydd	 Jan	Einar		Riska	 01.11.1961
Ovatstjernen	 Geir		Hansen	 07.11.1961
Pythagoras	 Stephan	Franz		Torp	 07.11.1961
Skjalgsson	 John		Årsvold	 08.11.1961

70 år
Hedera	 Terje	Almar		Gogstad	 01.09.1951
Celyn	 Michael		Spitz	 08.09.1951
Syvstjernen	 Lars	Arvid		Høyland	 14.09.1951
Silva	 Arne		Moen	 16.09.1951
Avalon	 Gunnar		Alternes	 16.09.1951
Cygnus	 Nils-Oluf		Bradal	 17.09.1951
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Vi gratulerer
Hedera	 Hugo		Sandholmen	 23.09.1951
Belenus	 Egil		Kristiansen	 25.09.1951
Celyn	 Helge		Bjørnstad	 27.09.1951
Skjalgsson	 Lars	Andreas		Glendrange	 02.10.1951
Nidaros	 Karl	Ingvar		Haugan	 05.10.1951
Cromlech	 Helge		Hermansen	 06.10.1951
Janus	 Grétar		Árnason	 06.10.1951
Eken	 Jan	Jul		Andersen	 10.10.1951
Silva	 Håvard		Rønningstad	 12.10.1951
Celyn	 Oscar		Fjeldsgaard	 16.10.1951
Cetus	 Tore		Kristiansen	 24.10.1951
Cygnus	 Eivind		Haugene	 31.10.1951
Sanden	 Harald		Knudsen	 18.11.1951
Silva	 Trond		Holm	 19.11.1951
Uxello	 Jan	Erik		Zakariassen	 23.11.1951
Hedera	 Rolf	Trygve		Christiansen	 27.11.1951

75 år
Bardstjernen	 Roar	Pettersen		Veberg	 13.09.1946
Fraternitas	 Einar		Olsen	 17.09.1946
Orion	 Jack	Morris		Mclaughlan	 21.09.1946
Elysium	 Bjarne	Olav		Sæther	 03.10.1946
Druidborgen	 Bjørn	Trygve		Andersen	 04.10.1946
Balder	 Sigmund		Lomelde	 07.10.1946
Uxello	 Ted	Harald		Carlsen	 16.10.1946
Uxello	 Sigbjørn	Olav		Ruud	 17.10.1946
Malus	 Arve		Martinsen	 02.11.1946
Hedera	 Preben		Rasmussen	 05.11.1946
Misteltein	 Birger	Anton		Bjønness	 06.11.1946
Hringar	 Finn	Sverre		Benterud	 14.11.1946
Elysium	 Nils		Evjen	 21.11.1946
Skjalgsson	 Odd	Magne		Tjelta	 23.11.1946
Bardstjernen	 Arild		Christoffersen	 29.11.1946
Corona	 Otto		Teigland	 30.11.1946

80 år
Rasalas	 Gunleik		Lindheim	 13.09.1941
Rasalas	 Arvid		Gullbring	 13.09.1941
Yggdrasil	 Gudmund		Sakkestad	 23.09.1941
Nemeton	 Kåre		Vermund	 23.09.1941
Yggdrasil	 Ole		Leirvåg	 27.09.1941
Nidaros	 Rolf	Sverre		Olsen	 28.09.1941
Pastos	 Dyre		Karterud	 03.10.1941
Plenydd	 Kjetil		Sande	 20.10.1941
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Vi gratulerer

Dødsfall

Vi lyser fred over våre brødres minne.

	 	 	 Opptatt	i		
Losje	 Navn	 Født	 Ordenen	 Død

Abaris	 6.	grad	Per	Olsen	 31.03.1929	 22.10.1985	 29.04.2021

Cetus	 7.	grad	Nils	Tore	Dyrøy	 20.09.1947	 30.09.1987	 07.05.2021

Idris	 6.	grad	Einar	Bjerke	 19.05.1934	 18.10.2001	 16.05.2021

Orion	 6.	grad	Kjell	Erik	Jacobsen	 21.09.1933	 20.11.1968	 08.06.2021

Idris	 6.	grad	Lars	Gjønnes	 25.07.1929	 30.09.1971	 11.06.2021

Elysium	 7.	grad	Tor	Gudbrand	Nerseth	 21.01.1943	 25.01.1984	 24.06.2021

Pythagoras	 6.	grad	Lars	Erik	Strand	 25.07.1946	 06.12.1988	 25.06.2021

Cetus	 6.	grad	Svein	Johnsen	 14.04.1946	 22.09.1994	 27.06.2021

Syvstjernen	 7.	grad	Thor	Kristian	Johansen	 19.02.1933	 04.03.1970	 11.07.2021

Ovatstjernen	 6.	grad	Hans	Robert	Hansen	 29.01.1933	 18.03.1974	 14.07.2021

Bardstjernen	 6.	grad	Arvid	Dynge	 29.06.1941	 13.11.1989	 26.07.2021

Orion	 5.	grad	Odd	Charles	Edvardsen	 04.10.1956	 25.01.2011	 04.08.2021

Sagalund	 7.	grad	Stein	Rune	Klemmetsby	 26.10.1946	 26.01.1982	 13.08.2021

Plenydd	 6.	grad	Audun	P.	Grimstad	 01.11.1933	 12.09.1991	 13.08.2021

Myrica	 6.	grad	Sveinn	Bjarnfinnur	Pedersen	 27.03.1937	 23.02.1981	 16.08.2021

Fraternitas	 6.	grad	Per	Pedersen	 06.04.1940	 29.03.1978	 18.08.2021

Selago	 5.	grad	Sturla	Kåre	Svensen	 26.08.1938	 27.10.1977	 31.08.2021

85 år
Cygnus	 Kjell		Tingvold	 17.09.1936

90 år
Pastos	 Per	Walther		Lie	 23.09.1931
Plenydd	 Ludvig		Sandvold	 03.10.1931
Mithras	 Tor		Gjelvik	 30.11.1931

95 år
Plenydd	 Audun		Nesse	 19.11.1926



Returadresse: DnD Kanselliet, Postboks 22, 3246 Sandefjord
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E-post: post@scangranitt.no
www.scangranitt.no
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Tom Arne S Kristiansen 
Telefon 95 03 90 30 

tom_arne_kristiansen@hotmail.com

REDAKTØR

Ib Ø. Kristiansen 
Raskogen 18 
1580 Rygge 
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E-post: barden@fgdo.no
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• Trappeskifer
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• Skiferpanel
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