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Fra redaktørens skrivebord

Frist for innlevering av stoff 2021 
Nr 1 – 1. februar  •  Nr 2 – 1. mai  •  Nr 3 – 1. august  •  Nr 4 – 1. oktober  •  Nr 5 – 1. desember

INNHOLD

I disse dager er det lett å fokusere på negative tanker 
og hendelser som ikke gagner oss.  Strømprisene er 
skyhøye, coronasmitten har mutert nok en gang og 
miljøkatastrofen truer. Massemedia og politikere 
bidrar i liten grad til å balansere informasjonen. 
Dersom  man er litt mismodig fra før og fokuserer på 
det negative fører det nok til enda mer elendighet.

For noen dager siden fikk jeg en liten «vekker». Jeg 
snakket med en eldre losjebror som opplyste at han 
måtte gjennom en ganske stor operasjon. Jeg anla et 
litt trist uttrykk, men før jeg fikk sagt noen trøstende 
ord sa han at han var så takknemlig. Han fortalte at 
han i alle år hadde vært forskånet for sykdom og 
sykehus. Det at han nå møtte «noen humper i veien» 
skulle ikke ødelegge for at han så langt hadde hatt en 
fin reise. Han tok faktisk denne utfordringen i livet 
med et smil.

Vi snakket en del sammen og jeg satt igjen med inn-
trykket av at han mente at takknemlighet rett og slett 
er som medisin for kropp og sjel. Ved å fokusere på 
det du er takknemlig for snur du fokuset dit mot noe 
du er glad for – eller noen du er glad i. Plutselig er 
ikke alt så vanskelig allikevel og man får kanskje 
pågangsmot til å fortsette. Takknemlighet  kan også 
sette ting litt i perspektiv. Det er vanskelig å ikke 
være takknemlig når man sammenligner seg med 
mange andre her i verden. Det var en berikende sam-
tale.

ROE og Hedersdruid Reidar Syversen  har, i alle de 
5 årene jeg har hatt redaktøransvaret, hatt sitt fast 
innlegg i hvert nummer av Barden. Han har gitt 
beskjed om at han nå gir seg som fast bidragsyter. 
Jeg er meget takknemlig for alt han så langt har 
bidratt med. Kjenner jeg han rett kommer han nok 
likevel til å være en viktig meningsbærer i vår orden 
i tiden som kommer.

Barden inneholder også denne gangen hederlig 
omtale av mange brødre som har brukt svært mye tid 
og krefter for Ordenens utvikling og bestående. Flere 
Senior-Veterantegn er tildelt – likeså Ordenens 
Fortjenestetegn i gull. Spesielt artig var det at  losje-
bror Freddy Hansen fra losje Nordstjernen nylig fikk 
tildelt et tysk fortjenestetegn fra  vennskapslosje 
Holtentreue i forbindelse med den årlige julegranfor-
sendelsen. Vi bør alle være takknemlig for hva disse 
brødrene har gjort for oss.

Jeg ser fram til jul og samværet med familien og 
ønsker dere alle en fredelig høytid.

Jeg får så veke hender
når søvnen faller på:
- Takk for i dag og takk for
det store i det små.

(Einar Skjæraasen)
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Kjære brødre
Året er snart omme og vi er inne i 
travle dager før julehøytiden ringes 
inn og julefreden senker seg. Julen 
gjør verden litt mykere, snillere og 
varmere og julens største gleder henter vi nok i 
våre hjerter. Del av ditt hjerte med dine nærmeste 
og med de som trenger det mest. 

Vi skal også takke hverandre for alt vi har fått til i 
året som har gått, og jeg ønsker jeg å si: TUSEN 
TAKK TIL DERE ALLE for innsatsen! Det har vært et 
ekstraordinært, utfordrende år og en travel høst, 
men vi fikk det til takket være alles innsats.

I det nye året ønsker vi å rette søkelyset på det som 
kommer og på alle de mulighetene og forventnin
gene som ligger foran oss. Vi må utvikle oss for at 
vi fortsatt skal fremstå som foretrukne og attrak
tive, og vi skal også vokse og bli flere brødre. 

Derfor har Ordensledelsen startet arbeide med å 
opprette flere nye utvalg. Det gir oss nye mulig
heter, og vi vil kunne få til raskere gjennomføringer. 
Vår orden har mange gode og villige brødre som 
ønsker å delta. Vi vil samler alle utvalg under fanen 
«Ordensakademiet», og arbeide for å få til et godt 
samarbeide på tvers av gruppene. Slik vil alle kunne 
dra nytte av hverandre. Det blir et spennende 
arbeid utover våren! (se under Ordenen informere!)

Dette vil kreve innsats, men det gir utvilsomt  
best resultater når vi mobiliserer sammen. Kanskje 
vi kan gi noen av våre kjente muligheten til å  
oppleve vårt brorskap som julegave!

Det hyggelige med julen er at alle blir oppmerk
somme på at man har mange å være glad i, sa Anne 
Cat Westly. La oss grunne litt ekstra på akkurat det!

Kjære brødre, la oss gå inn i julehøytiden med 
stolthe t for det vi har fått til så langt og for at  
vi er optimistiske til å ta fatt på de oppgavene  
som ligger foran oss.. 

Vi ønsker alle brødre og deres nærmeste en riktig 
God og Fredfull Julehøytid og et Godt Nytt År!

Kæru bræður
Árið er senn á enda og  
við erum staddir í hinum 
annasömu dögum aðvent
unnar rétt áður en jólafríin 
hefjast og jólastemmingin 
eykst dag frá degi. 

Jólin gera heiminn aðeins 
mýkri, ljúfari og hlýlegri en 
mestu gleði jólanna 
sækjum við í hjörtu okkar. 
Deildu hjarta þínu með 
ástvinum þínum og þeim sem þurfa mest  
á því að halda.

Við verðum líka að þakka hvert öðru fyrir allt sem 
við höfum áorkað á liðnu ári. Fyrir hönd hinnar 
Norsku Ríkis Stór Stúka langar mig að segja: 
ÞÚSUND ÞAKKIR TIL YKKAR ALLRA fyrir viðleitni 
ykkar! Þetta hefur verið krefjandi ár og annasamt 
haust, en við kláruðum málin  þökk sé ykkur öllum.

Á nýju ári viljum við leggja áherslu á framtíðina, á öll 
þau tækifæri og væntingarnar sem eru fram undan 
hjá okkur. Við verðum að þróast til að halda áfram 
að birtast sem spennandi félagskapur og þá munum 
við vaxa og bræðrum fjölga. 

Því hefur forysta Reglunnar hafið vinnu við að koma 
á fót nýrri nefnd sem einbeitir sér eingöngu að leita 
leiða til að fjölga bræðrum. Þessar nefndir mun gefa 
okkur ný tækifæri og við munum hraðar sjá árangur. 
Reglan okkar hefur marga góða og viljuga bræður 
sem eru tilbúnir að taka þátt í verkefninu. Við 
munum safna öllum nefndunum undir flipan «Order 
Academy»  í skýinu og vinna að góðu samstarfi 
þvert á alla hópana. Þannig munu allir geta notið 
góðs af vinnu hvers annars. Þetta verður spennandi 
starf í vetur og fram á vor! (síðar kemur upplýsinga
bréf frá stjórn Reglunnar!)

Þetta mun krefjast átaks, en það skilar án efa 
bestum árangri þegar við vinnum allir saman.  
Ein hugmynd er hvort við getum gefið einhverjum 
vinum eða kunningjum tækifæri til að upplifa 
bræðralag okkar sem jólagjöf!

Fegurðin við jólin er að allir gera sér grein fyrir því 
að þeir hafa svo mikið og marga að elska, sagði 
Anne Cat Westly. Hugsum aðeins um það!

Kæru bræður, göngum inn í jólafríið með stolti yfir 
því sem við höfum áorkað hingað til og fullir 
bjartsýni til að takast á við verkefnin sem bíða 
okkar á nýju ári.

Við óskum öllum bræðrum og ástvinum þeirra  
gleðilegra og friðsælla jóla og farsældar á nýju ári.

Med broderhilsen i EFS / Með bróður kveðju í EFS
GeirKåre Jordheim
RSEE

RSEE Geir-Kåre Jordheim
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ØKT KORONA OG OMIKRONSMITTE – 
NY NEDSTEGNING FRA 8. DESEMBER 2021 TIL 15. JANUAR 2022:

Smitten har økt i Norge i flere uker, og nå skaper både delta-varianten og den nye  
omikron-varianten store utfordringer i helsevesenet.

Vi oppfordres til å redusere antall nærkontakter og meteren er på nytt innført. Regjeringen 
har dessuten gjeninnført antallsbegrensninger for gjester, både i vårt eget hjem og på 
private og offentlige arrangementer og det settes en begrensning på maksimalt  
20 personer på privat sammenkomst i lånte eller leide lokaler.

Pålegg om bruk av munnbind der avstandskravene ikke kan innfris er også gjeninnført.
Ordensledelsen legger alltid i sin vurdering til grunn nasjonale, regionale og lokale pålegg, 
anbefalinger og smittevernråd. 

 Med bakgrunn i overnevnte finner vi det nødvendig å sette fysiske losjemøter og andre 
arrangementer der brødre samles i losjens regi på pause foreløpig frem til 15. januar 2022. 
Embetskollegiene bes om å opprettholde sine møter og øvrige aktiviteter, enten på Teams  
eller fysisk der det er tilrådelig.

Vi beklager at vi på nytt må stenge ned aktivitetene. Vi vil innen 15. januar komme tilbake  
med en ny vurdering.

Evaluering av Koronanedstegningen 
Ordensledelsen har tidligere oppfordret samtlige SL og GL til, sammen med losjens brødre,  
å gjennomføre en evaluering av den tiden vi var nedstengt, slik at erfaringene kan tjene som 
gode innspill og læringspunkt for oss i fortsettelsen. Det er kommet svært få tilbakemeldinger 
og vi oppfordrer på nytt om at dette samordnes via SL og sendes som en samlerapport til 
Ordensledelsen via Kanselliet. Ordensledelsen vil også legge erfaringene til grunn i forbindelse 
med revideringen av Den norske Druidordens krise og beredskapsplan.

Kanselliet er feriestengt i perioden 6. - 31. desember 2021. 
Dersom det oppstår spesielle saker eller behov i denne perioden som ikke kan vente til januar, 
så ber vi om at Ordensledelsen kontaktes.

Bruk av losjestjernen i dødsannonser
Vi har mottatt forespørsel om bruk av losjestjernen i 
dødsannonser og det er det selvfølgelig anledning til for de  
som ønsker det. Den syv takkede stjernen tilhører Den norske 
Druidorden FGDO og er patentbeskyttet. Den kan benyttes i 
dødsannonser til brødre som tilhørte vårt Ordenssamfunn  
ved sin død.



Ordenen informerer

Barden – ny redaksjon
Ordenskapitlet orienterer om at Bardens redaktør bror Ib og journalist bror Rolf ønsker å takke 
for seg etter mange års tjeneste. SL Rygir har sagt seg villig til å påta seg oppdraget med å 
etablere en Redaksjonskomite og å ta det videre ansvar for Barden, Web-sidene og Sosiale 
medier. Redaksjonskomiteen oppnevner selv representanter til komiteen og det er ønskelig  
at flere deler av landet blir representert. 

Opplæringshefter for I. II. og III. grad
Ordenskapitlet arbeider nå med nye opplæringshefter for I. II. og III. grad, tilsvarende de som ble 
laget for SL grader. Selvstudiehefter for alle grader skal fortsatt benyttes. Det ses også på om 
det på sikt er mulig å designe et E-læring program som kan tas i bruk.

Rekruttering
Det er nedsatt en nasjonal rekrutteringsgruppe under ledelse av SBibl i SL Viken Charles Nyfløt 
og med IV i losje Fraxinus Bjørn Kostamo som sekretær. Gruppen suppleres med representanter 
fra samtlige SL områder. Som IT ansvarlig i gruppen har Arild Slettingdalen sagt seg villig. 
Gruppen skal samle og videreutvikle et sett felles rekrutteringsmateriell og foreslå og beskrive 
nasjonale og lokale rekrutteringsstrategier.

Grønn Stjerne
Det er et en forventning til oss om å bidra i «Det grønne skifte». Det er et høyt prioritert 
satsingsområde både i offentlig og privat sektor. EE i losje Syvstjernen bror Harald Bregner og 
Old Erk bror Johan Hansen i losje Cetus har betydelig kompetanse på fagområde og har sagt 
seg villig til å bidra i det videre arbeidet. Det vil bli nedsatt en Grønn stjerne gruppe som vil få  
i mandat å konkretisere krav, mål, metoder og virkemidler for Grønn Stjerne prosjektet i  
Den norske Druidordenen FGDO.

Embetsmannsopplæring - lederutvikling
Mange embetsmenn gir signaler om at de ønsker seg en grundigere opplæring, både med tanke 
på de konkrete oppgaver og ansvarsområde den enkelte er satt til å løse, men også opplæring i 
det å være i en embetsmanns-/ lederrolle og å være en god rollemodell og representant for så 
vel vår Ordenen som for sin SL og GL. Ordenskapitlet vil kartlegge opplæringsønsker og behov 
og utvikle kurs- og opplæringsmateriell spesielt med tanke på nye og påtroppende 
embetsmenn. Gruppen består av SSkr i SL Borgar Bjørn Frode Dechsling, SV i SL Borgar  
Terje Jensen og SSkr i SL Ra Håkon A. Skalleberg.

IT
For å møte kravene fra en stadig mer digitalisert hverdag er en overordnet målsetting at vi i 
løpet av 5 år skal ha flyttet hele ordenens informasjonsflyt over i skybaserte systemer. IT 
utvalget supplert med ekstra ressurser vil se nærmere på dette. Det er også ønskelig med en 
IT-ressursperson i hver SL som IT rådgivere og mellomledd mellom GL og Kanselliet. Nytt 
matrikkelsystem er nå i testfasen og vi antar at det kan settes i funksjon i løpet av våren 2022. 
Det vil lette på rapporteringsoppgaver og forenkle prosessene rundt dagens skjemavelde.

Barden nr. 4 – 2021 5



Fra grunnlosjene
Ordenen informerer

SL Håndboken
Innføring av nytt matrikkelsystem i vår Orden vil få konsekvenser for store deler av innholdet og 
det jobbes nå videre med dette. Det tas sikte på at ny SL håndbok ferdigstilles til gjennomgang 
i Ordensrådet 11. – 12.02.22 i Sandefjord. 

JULEHILSEN 2021 FRA DEN NORSKE RIKSSTORLOSJEN

Verdige embetsmenn – kjære Ordensbrødre

Året er snart omme og vi er inne i travle dager før julehøytiden ringes inn og julefreden senker 
seg. Julen gjør verden litt mykere, snillere og varmere og julens største gleder henter vi nok i 
våre hjerter. Del av ditt hjerte med dine nærmeste og med de som trenger det mest. 

Vi skal også takke hverandre for alt vi har fått til i året som har gått. Den Norske Riksstorlosje 
ønsker jeg å si: TUSEN TAKK TIL DERE ALLE for innsatsen! Det har vært et utfordrende år og 
en travel høst, men vi fikk det til takket være alles innsats.

I det nye året ønsker vi å rette søkelyset på det som kommer og på alle de mulighetene og 
forventningene som ligger foran oss. Vi må utvikle oss for at vi fortsatt skal fremstå som 
foretrukne og attraktive, og vi skal også vokse og bli flere brødre. Det krever innsats og  
det gir utvilsomt best resultater når vi mobiliserer sammen.

Nå skal vi gå inn i julehøytiden med stolthet for det vi har fått til så langt og for at vi er 
optimistiske i å ta fatt på oppgavene som ligger foran oss.

Vi ønsker alle brødre og deres nærmeste en  
riktig God og Fredfull Julehøytid og et Godt Nytt År!

Med broderhilsen i EFS

Geir-Kåre Jordheim
Riks Stor Edel Erk
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Roar Nygaard-Andersen
Riks Stor Skriver
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Fra grunnlosjene

Jeg fant, jeg fant, sa Askeladden.  
Hva fant du nå da, spurte Per og Pål.

For Per og Pål var det han hadde 
funnet verdiløst. Men på den videre 
vandringen, viste det seg at det han 
hadde funnet kom til god nytte for 
Askeladden.

På vår vandring gjennom vårt  
losjeliv, får vi ta del i tanker og kloke 
ord fra ritualene, Barden, innlegg og 
samtaler. Spørsmålet blir om vi gjør 
oss nytte av det i livet vårt slik 
Askeladden gjorde med det han fant.

Syvende far i huset

Riks Old Erk og  
Hedersdruid Reidar Syversen
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Afmælishátíd Druída á Íslandi 
25 ára 

Jubileums høy�d Druida på Island blir holdt lørdag  
2 april 2022 

i Frimurerhuset,adresse Brietartuni 3-5 Reykjavík. 
 

Fredag 1. april blir det arrangeret busstur. Gestene 
blir ferjet rundt omkring,og det blir lagt av sted 

kl.11:00 fra Druida huset. Turen vil ta ca.6-7  
�mer,med stopp for kaffe og kaker i Druida hu-

set,addresse þarabakki 3 - 109 Reykjavik. 
På lørdag vil gester som er intresert blir det 

omvisning i Druida huset på Island,i Reykjavik- 
oppmøte kl.10:00.  

Kl.14:00 samme dag blir det fellesmøte i  
Frimurerhuset. På samme �d blir det arrangeret 

handletur for damene for de som ønsker det. 
Kl.18:00 - begynner den formelle jubileumshøy�den 
i Frimurerhuset med motakelse og drink. Mat serv-
eres kl.19:00. Det blir en tre re�ers middag. Under 

holding. Konfransier er Gisli Einarsson.  
 

-  

25th.anniversary@druid.is 

AAffmmæælliisshhááttííddaarrnneemmdd    
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Fra grunnlosjene HAMAR
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Losje Nemeton, Hamar, 4.10.2021

Tildeling av Senior-Veterantegn til  
ROE Einar Afseth

Ved SME Sverre Brodal, Storlosjen Eidsiva

Mandag 4.10.2021 ble det avholdt høytidsmøte 
i Ovatgraden i losje Nemeton på Hamar, med 
tildeling av Senior-veterantegn til ROE Einar 
Afseth. 

Tildeling av tegnet, samt gjennomføring av den 
rituelle handlingen ble utført av Riks Stor Old 
Erk Geir Tofsrud, og Riks Stor Vakt Arnfinn 
Lien; assistert av storembetsmenn fra storlo-
sjen Eidsiva og to Riks Old Erker. Tildelingen 
ble utført på en høytidelig og verdig måte, i 
henhold til ritualet for tildeling av 50-årstegn. 
Bror Einar ble innviet i Ovatgraden i losje 
Bardstjernen 15.2.1971. Han var en av stifterne 

av losje Pastos 23.10.1971. Den 9. september 
1980 var han med som stifter av Storlosjen 
Eidsiva. Den 22. september 2001 var han med 
som stifter av losje Nemeton, hvor han fikk 
matrikkel nr. 1. Riks Old Erk-graden fikk han 
25.10.1996. 

Bror Einar har utført mye jobb for Ordenen, og 
har vært med på litt av en utvikling gjennom 
sine 50 år som trofast Druid. 

Vi gratulerer bror Einar med 50-årstegnet, og 
takker så mye for innsatsen.

På bildet, fra venstre: Riks Stor Old Erk Geir Tofsrud, Riks Old Erk og seniorveteran Einar Afseth, 
Edel Erk Henning Øland og Riks Stor Vakt Arnfinn Lien. (Foto: Sverre Brodal)
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Fra grunnlosjene

Applaus til losje Rasalas
Losje Rasalas i Bø ble stiftet med losje Myrica som moderlosje den  
26. oktober 2002 og hadde sitt første losjerom i underetasjen av en  

kommunal bygning. Hvert møte måte tilrigges for å gjøre den store salen til 
en lund. Men humøret og den druidiske gløden satt inne, og for noen år 
siden flyttet losjen inn i et lokale i annen etasje over et industrilokale. 

Inngang via en trapp på nordsiden riktignok. Men der oppe i losjens etasje 
ble det raskt møblert og innredet til et losjehus i fineste klasse.

Ved Rolf A.Eriksen

Brødrene der har gitt mye for å gjøre et indu-
stribygg til et losjehus. Men så har de også 
kommet vel i hus og er en losje som er fristende 
å besøke. Ikke bare for å se møblene. En større 
utfordring er rekrutteringen. Vi kan lese i møte-
boka at losje Rasalas består av 26 brødre, og 
hvis alle hadde deltatt på møtene ville det jo 
vært lite å skrive om. Men de er vanligvis 12 
– 13 brødre tilstede!  Mange har blitt hjemme-
sittere, og rekrutteringen har vært vanskelig. To 
brødre er borte i Coronaen, og rekruttering har 
vært vanskelig. Det blir slik i en liten losje at 
alle må bidra. Edel Erk står i oppvasken slik 
han gjorde som ny i 2011. 

Men den 24. november 2021 ble det et losje-
møte som nok blir dekorert med stjerner og 
hjerter i losjens minnebok. To kandidater hadde 

søkt medlemsskap og ble i Høytidsmøte inn-
lemmet i losjen og Druidordenen. Barden fikk 
høre om at losjen til dette Høytidsmøtet tok 
imot 36 egne og gjestende brødre. Så mange 
har ikke losje Rasalas tatt imot på lenge. Dette 
måtte den utsendte snakke med Edel Erk Runar 
Gundersen om. Den hyggelige og opprømte 
telefonsamtalen etter dette møtet ledet så inder-
lig til å skrive om det. 

Våre nye brødre som ble opptatt i losje Rasalas 
er Svein Erik Grande fra Skien og Jan Henning 
Henriksen fra Ulefoss.(foto blir tatt på jule-
møtet 8.12.) Barden ønsker våre nye brødre 
hjertelig velkommen i vår krets.
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Ideelt

Vi befinner oss midt i advent, forberedelsestiden 
til årets store lysfest, Julen. En fest fylt med 
tradisjoner, glede, forventning og fred. Og tradi-
sjon er spesielt ivaretatt i en tid som denne. 
Juleforberedelsene og julen selv er full av skik-
ker og tradisjoner og mange av dem har merke-
lig nok en hedensk opprinnelse.

Opprinnelsen til julefeiringen kan trekkes helt 
tilbake til Romerriket, hvor man helt siden vår 
tidsregnings begynnelse feiret vintersolverv den 
25. desember. Men en gang før år 336 (det vites 
ikke nøyaktig når) oppstod skikken med å gjøre 
solas feiring til Jesu fødselsdag. Fødselsdagen 
er ukjent, men den ble i tidligere dager feiret  
den 6. januar. Fra 300 tallet ble altså Jesu 
fødsels dag flyttet til tiden omkring vintersol-
verv, 25. desember. I Norden er julen blitt feiret 
i uminnelige tider som en lysfest på den tiden av 
året da solen snudde. Det begynte med ofringer 
til naturvesener som tusser og alver, og fortsatte 
med øldrikking og blot (ofring) til ære for frukt-
barhetsgudommene i den norrøne gudeverde-
nen.

Den norrøne julefeiringen omfattet flere høy-
tider og ritualer som ofte ble feiret både i hjem-
mene og på offentlig spesielle, hellige kult-
plasser. Dette foregikk fra sent på høsten til 
tidlig på våren. Det var viktig å takke for årets 
avling og ny tilvekst av folk og fe. Ritualene ble 
gjennomført for at solen og lyset skulle vende 
tilbake, slik at man kunne få gode avlinger og 
livskraftig fe også det påfølgende året.

Første gangen man hører om ordet jul eller jol i 
litteraturen, er i et hyllingsdikt til Harald 
Hårfagre rundt år 900. Det er i «Haraldskvedet» 

av Torbjørn Hornklove. Der snakkes det typisk 
nok om å «drikke jul». Det røper nok det  
viktigste moment i den tidens julefeiring. Det er 
usikkert hva ordet jul betyr, men det er et fler-
tallsord, og det tyder på at det har vært navnet på 
en rekke fester.

Den førkristne julen har trolig vært en hjemmets 
og den enkelte families spesielle høytid, noe 
som jo fortsatt gjelder i dag.

Dette var litt om fortiden, nå litt om dagens 
julefeiring. En tradisjon eller skikk i vårt jule-
bilde som kan synes merkelig er bruk av flue-
soppen. Hvem i all verden puttet fluesoppen i 
julestasen? Det må jo finnes en forklaring også 
på det. Men først litt om julenissen.

Julenissen er i høyeste grad en sammensatt per-
sonlighet. En del er den gamle norske fjøsnissen 
eller tuftekallen. Det var ham som skulle ha 
graut på julaften og som slo seg vrang resten av 
året om husbonden var så uheldig å glemme 
dette. Denne tradisjonen har rot i en urgammal 
fruktbarhetskult med ofring av korn rundt vin-
tersolverv. Tuftekallen holdt til i fjøs og stall, og 
representerte forfedrenes ånd. Han blir oftest 
beskrevet som en liten skjeggete kar med kne-
bukser og topplue. Tradisjonen forteller ikke 
noe om denne lua skulle være rød.

Den andre personligheten er gaveutdeleren, nis-
sen i fotsid kappe og presanger i sekken. Han er 
opprinnelig biskop Nikolaus, født i Tyrkia, sjø-
mennenes og fiskerens beskytter. Det ble sagt at 
han var gavmild mot barna, og i katolske land 
var tradisjonen at barna fikk julegaver på St. 
Niko-lausdag, 6. desember. Protestantene greide 

En bordtale om Julebetraktinger  
med historisk perspektiv

Ved Alf Marius Arnesen, losje Allbota
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bare delvis å avkatolisere den gamle biskopen. 
Han lever videre i forkledd form som gaveutde-
ler på julaften og gjenfinnes i navnet Santa 
Claus.

Men historien er dessverre mer rotet enn som 
så: På 1400/1500-tallet var det i Mellom-
Europa tradisjon at St. Nikolaus besøkte hjem-
mene med små gaver. Med ham fulgte imidler-
tid en uhyggelig ledsager som hadde såkalte 
pedagogiske oppgaver å utføre. Han tok seg av 
de uoppdragne barna eller rakkerungene. Denne 
fyren var iført sid kappe, stor topplue og løs-
skjegg og liknet faktisk mer på julenissen enn 
den hellige Nikolaus gjorde.

Mye tyder derfor på at det egentlig er Nikolaus› 
skremmende følgesvenn som har lånt sin drakt 
til den moderne julenissen. Julenissen består 
altså av tre motstridene personligheter: en del 
heilnorsk tuftekall, en del tyrkisk biskop og en 
dash mestermann. Det hele formfullendt av 
Coca Cola, slik han i dag framstår i verdens 
varemagasiner og på julekort.

Men ennå er det en del igjen å forklare: Hvorfor 
har nissen rød og hvit kappe, bor på Nordpolen, 
flyr med et spann reinsdyr, og kommer ned 
gjennom pipa med gaver i en sekk?

Det er nemlig her fluesoppen kommer inn i 
bildet: Rød fluesopp er den vanligste veksten i 
de nordligste strøk som har en evne til å fram-
kalle hallusinasjoner. Den inneholder stoffer 
som direkte påvirker sentralnervesy-stemet. En 
halv til 3 timer etter at man har inntatt veksten 
inntrer noe som likner på en langt framskreden 
alkoholrus med forvirring, uro, matthet og 
språkforstyrrelser samt utvidete pupiller. Det er 

kjent at de sibirske folkestammene har brukt og 
bruker fremdeles rød fluesopp som rusmiddel. 
Dette er ikke oppspinn, men godt dokumentert i 
flere kilder.

Hvor kommer så julenissen inn? En amerikansk 
soppforsker hevdet i 1976 at midtvinterfestene i 
Nord-Sibir må ha inspirert de trekkene til jule-
nissen som ikke har rot i forestillingene rundt 
St. Nikolaus eller tuftekallen. Vinterboligen til 
de sibirske nomadene som kalles, Yurten, hadde 
en ljore eller røyk- og lysåpning i taket som var 
støttet opp med en kraftig påle av bjørk. Under 
midtvinterfestene krabbet «Sjamanen» den 
lokale prest og medisinmann, ned gjennom ljo-
ren. Med seg hadde han en sekk med tørket 
fluesopp. Etter å ha forestått seremonien klatret 
han opp pålen og forlot Yurten. Forestillingen 
om julenissen som klatrer ned og opp pipa lig-
ger snublende nær. Ikke nok med det, julenissen 
er kledd i rødt og hvitt fluesoppens farger. Han 
flyr gjennom lufta ved hjelp av sine reinsdyr, 
noe nomadene også trodde «Sjamanen» gjorde.

Da står det bare Nordpolen igjen å forklare, 
men det skulle ikke være så vanskelig. De 
av sidesliggende traktene i Nord-Sibir er 
Nordpolen godt nok for de fleste europeere. 
Fluesoppen på julekortene og som julepynt har 
en eldgammel rot i Europa og er aldeles ikke 
noe nymotens påfunn.

Mine brødre, Det er derfor all grunn til å finne 
fram fluesoppen til jul.

God Jul!
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Du var meg så kjær, - en trofast venn!
Men du forsvant – ser deg aldri igjen..
Dog minnet om deg sitter fast som før,
du var alltid for meg slik seg hør og bør.

Din vandring i Lunden fikk brått en slutt,
vårt brorskap ble utsatt for enda et kutt.
Vi synes jo alltid at det er det triste-
har egentlig ingen i Lunden å miste!

Livet går videre, vi sitter her benket,
føler oss fortsatt til broren vår lenket.
I måltidets stund vi hever vårt glass.
og titter bort på hans tomme plass.

Din vandring i Lunden fikk etter-bølger,
din innsats blant brødre gav gode følger:
Vi kjente din godhet, din vennlige ånd.
Det var som en styrke som grep min hånd.

Takk for din iver, din sjelesorgs glød!
Takk for hånden som framskutt meg bød.
Vandring blant brødre tok nye veier,
men slik kan vi tenke; det ble din seier!

Bror Sverre

En bror jeg minnes
Ved Sverre Klæboe,losje Kriton
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LOSJE PASTOS 50 ÅR
Losje pastos fylte 50 år lørdag 23. oktober. Jubileet ble høytidelig feiret med  

opplegg gjennom hele dagen med både egne og gjestende brødre.
Ved EE Knut Monsen, losje Pastos

Losje pastos fylte 50 år lørdag 23. oktober. 
Jubileet ble høytidelig feiret med opplegg gjen-
nom hele dagen med både egne og gjestende 
brødre.

Dagen startet med mottakelse og jubileums-
losje i vårt eget losjehus Ajertun. Mange gode 
lovord og fine gaver ble overrakt Losje Pastos, 
både under mottakelsen og under det rituelle og 
høytidelige jubileumslosjemøte. 44 brødre var 
samlet på Ajertun.

Mens herrene gjennomførte sitt program på 
Ajertun, var det lagt opp til omvisning ved 
Domkirkeodden og Hedmarksmuseet for ledsa-
gerne. Disse fikk en syngende innføring i mid-
delalderlivet på Hamar. En svært lærerik og 
artig opplevelse.

Etter at mye av formiddagen – og ettermid-
dagen - hadde gått med til feiring og mot-
takelse på Ajertun, var det klart for festmiddag 
og mer feiring på hotell Scandic Hamar. Her 
ble vi servert en nydelig Innlandsmeny med 
bestanddeler og ingredienser fra Hedemarken.

Flere taler og lovord, både fra egne og gjes-
tende brødre. Talene ble styrt av vår Druidbror 
Gotmar Rustad, som bandt det hele sammen på 
en svært god måte med stø hånd og artige  
historier.

Og det ble langt på natt før de siste gikk hjem.

LOSJE PASTOS 50 ÅR
Prolog til 50 årsdagen

For 50 år siden - man sådde en id
Man skulle plante en eik på Hamar et sted
Og hvem skulle så plante, stelle og vanne
For så en druidelosje å danne?
 
Jo – Arvid Jellum – det var mannen
Som plantet, som stelte og vannet med kannen
Så eken den vokste, raskt og villig
Mens ekens blader, ble grønne tidlig
 
Men vennskap og losje er som et frø
Må pleies, stelles og vannes og gjø
Vennskap trenger varme hvis det skal gro
Så vil det vokse, med tillit og tro
 
Frøet ble vannet, og litt etter litt
kom det blader,
med tanker fra hjertet ditt
Gjødsle med forståelse og gode ord
Så vil et vennskap vokse i god jord
 
Tiden gikk - hele femti år
Eken den vokste, og frøene sår
En nabo i øst og en nabo i nord
«Brødre» vi fikk, rundt samme bord
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Eken – den står der, fremdeles så sterk
Stadig en påminning om druidenes verk
Om renhet, om samhold, også om fred
Med deg selv  - og de du selv omgås med
 
Selv om den tyngste snø den tynger
Og grantreets greiner knekker og gynger
står eken der, trofast og stødig
som kongen blant trær, og verner lødig
 
En losje som eldes og modnes og 
nærmer seg år
En losje som stødig som eken står
Det er Pastos – en gren av druidenes tre
en losje vi priser  og står stødig ved
 
Som er fylt med åndelig føde og tanker
Om Merlins lære, som et livets anker
Om brodermåltid og menneskemøter
Om tanker, om stillhet og om det du søker
 
Om enhet, om fred og samhold især
En bror du i sannhet, en bror du er
Vil være for Pastos, en bror som står nær
Som eken den står der, i all slags vær
 

Så, når kvelden er kommet, og ilden er tent
La tankene fare – også de som er gjemt
Tenn lys på din vei, tenn lykt på ditt sinn
Og stirr inn i ildens blafrende skinn

Slepp opp nå for den frie tanke
Gled deg til framtiden, i losjen skal du vanke
Men husk alltid frøet som i 71 ble sådd
Og hva losje Pastos egentlig har nådd

Så, Losje Pastos - femti år
Gratulerer med dagen - årene går
Et håp om en fremtid, å la eken stå fast
Stell den med omsorg, som en livets mast
 

Gratulerer med dagen!

Losjebrødre i ivrig samtale om 
fortid og framtid under 50 års 
jubileet til losje Pastos
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I min tid som embetsmann har jeg alltid lagt 
vekt på variasjon.

Målet har vært at brødrene på møtene skal opp-
leve både variasjon og uventede ting. Det må 
selvfølgelig skje innenfor ritualenes rammer.

Ritualene er basert på læring gjennom gjen-
takelse. Møter som bare baserer seg på gjen-
takelse blir lett stereotype. Jeg har hørt flere 
eldre brødre si «Jeg  drar ikke på alle møtene 
fordi jeg vet jo hva som skjer». 

Møtene trenger innslag av variasjon og over-
raskelse. Det er nok med små ting. Planlegg at 
en bror kommer for sent til møtet eller at en 
bror må forlate lunden midt i møtet. Tren på 
brannøvelser og HMS. Diskuter hvordan dette 
skal gjøres. Husk at etter-møtene er en del av 
helheten. Brødrene skal føle at de går glipp av 
noe om de ikke går på møtene. Da vil de prio-
ritere møtene fremfor andre aktiviteter.

Innslag av skuespill, diktlesing og musikk 
utover det dere alltid har, er også eksempler på 
variasjon. Til siste OE-møtet i Viken skrev jeg 

følgende dikt som jeg leste helt på slutten når 
alle lys var slukket.

Stille i mørket 
OE’er sitter
Til sine ritualer de lytter,
Denne grad er for de eldste druider
Med sin lange historie fra tidligere tider
Noen nye, noen gamle
På druiders vei de har sluttet å famle
Her føler de seg hjemme
Hverdagens strev kan de glemme
Alle føler stemning og fred
Blant venner sjelen roer seg ned
Dagens ritualer 
til alle taler
Hver gang vi møtes i denne lund
Får gamle menn en verdifull stund
Med nye tanker å ta med på ferden
I sin indre - og ytre verden

Bjørn Otto

Med variasjon følger trivsel

ROE Bjørn Otto Strøm.
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Første møte mellom Ordensledelsen v/RSEE Geir-Kåre Jordheim og RSME Asbjørn 
Stand – og nyopprettet rekrutteringskomite. Her representert ved leder Charles Nyfløt 
SL Viken og sekretær Bjørn Roger Kosmo IV losje Fraxinus. Alle Storlosjer skal dedikere 
medlemmer til denne komiteen. Dette arbeidet pågår nå. Møtet ble avholdt i FGDO 
Kanselliet i Sandefjord 30. november.

Ny rekrutteringskomite

Foran: RSEE Geir-Kåre Jordheim, fv. Bjørn Roger Kosmo, leder Charles Nyfløt, RSME Asbjørn Strand.
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Jeg har ofte vært inne på tanken: Hvor meget har 
jeg egentlig lov til å skrive uten å bryte taushets-
plikten?

Symbolene er helt sentrale i den druidiske idé-
lære, og vi er vel spesielt forsiktige med detaljerte 
tolkninger i vårt kjære tidsskrift Barden, som jo 
også er tilgjengelig for ikkedruider. 

På den annen side kan man i hvilket som helst 
større oppslagsverk finne forklaringer på de fleste 
av våre symboler. Mange av dem nevnes og  
utdypes i lærebøker i filosofi og religionshistorie 
for gymnas og universitet. Det er således ikke 
symbolene - isolert sett - som er hemmelige, men 
for oss druider er det konstellasjonene, sammen-
setningen av symbolene som er viktig, fordi de 
samlet utgjør et hele, en livsfilosofi. Og den er 
spesielt for innvidde. 

Og denne helhetstolkningen skal man selvsagt 
ikke gå ut med. Den skjer i lukkede møter - for 

innvidde. Og slik må det være, fordi det er noe av 
det som binder oss sammen og er et viktig ele-
ment i fellesskapet. Ordenen som sådan er ikke 
hemmelig, men vi har en del hemmeligheter 
sammen - der ligger forskjellen.

– Og jeg vil gjerne gå litt videre på denne tanken. 
Jeg tror ikke vi druider er annerledes enn andre i 
karakter og personlige egenskaper. Jeg tror vi 
kjenner oss selv såpass godt at vi vet at vi i mange 
henseender er individualister, - i vårt yrke, i for-
eningsliv, ja også i familie og blant venner. Det er 
individualisme - på godt og vondt. Men så skjer 
det forunderlige, at i losjesammenheng, overtar 
enhetsfølelsen. Under rituelle møter og i broder-
lige samvær på ettermøtet, teller bare felles-
skapet. Vi opplever at våre symbolske, «hemme-
ligheter» har bidratt til å binde oss sammen. Vi er 
en gruppe – en losje.

Kjære brødre, hva kan jeg si?
Ved ROE Orvar Næss, losje Pythagoras
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Riks Stor Med Erk Asbjørn Strand er tildelt 
Ordenens Fortjenestetegn i gull

Losje Myricas brødre og gjester møttes fulltallig til tildelingen av OFT i  
Gull mandag den 22. november. Så gjorde også en samlet Ordensledelse og 
Storlosjen Ra. Det strømmet egne Myricabrødre og gjester til losjehuset i 

Porsgrunn fra tidlig kveld til Høytidsmøtet åpnet.
I faren for Coronasmitte var det satt en grense. Synd for de som ikke fikk  

være med. Men møtet ble holdt med 66 deltakende brødre.

Ved journalist Rolf A. Eriksen

Møtet ble holdt i en høytid og ro, og alle 
embedsmenn ga et godt inntrykk av forberedel-
ser. Så var det også en spesiell høytid. Riks 

Stor Med Erk Asbjørn Strand fra Lunde skulle 
tildeles sitt fortjente Ordenens Fortjenestetegn 
i Gull. Bror Asbjørn er mangeårig losjemedlem 

RSEE Geir-Kåre Jordheim og RSME Asbjørn Strand.
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og har tjent i en årrekke som aktiv deltaker og 
embedsmann. Med Erk, Edel Erk og 
Tjenestegjørende Old Erk før Trinnet videre til 
Stor Ceremonimester og Stor Med Erk før  han 
trådte inn i embedet som Riks Stor Med Erk. 
Under tildelingen uttrykte Riks Stor Edel Erk 
Geir Kåre Jordheim at mottakeren alltid var en 
dyktig og vel forberedt embedsmann og leder. 
”Så er han bestandig snild”. Han kommer vel 
forberedt og blir raskt midtpunkt med sitt smit-
tende humør og sikre rituelle bevegelser.

Det vanket mange gode ord og gratulasjoner i 
de følgende talene. Men hovedpersonen selv 
tok det siste ordet med poetisk vers av Haldis 
Moren. Diktet som handler om å ha fått igjen 
mer enn en har gitt. 

Bror Asbjørn Strand holder eget hus i Lunde 
med god plass ute og inne og utsikt til kanal og 
fjell. Men der oppe i Telemarkpoesien bor han 
og reiser til klinikken sin i Porsgrunn hver dag 
for å gi pasienter det vi kjenner som fysio-
terapi. Det kan jo bli travelt, og noen dager er 
det ikke timer nok til både arbeid og 
Ordensarbeid. Med den lange veien hjem kan 
han velge å trekker inn hos Svein Gunnar 
Madsen og hans frue som gir han plass og sove 
og frokost inkludert. Det kan vel tenkes at disse 
veteranene har noe å snakke sammen om også.

Brødrene i losje Myrika serverte velsmakende 
torsk i fersk og lutet form. Den gode stemn-
ingen slapp ikke før sent.
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Senior-Veteran tegn tildeling  
i SL Viken

Ved SBibl Charles Nyfløt

Onsdag den 3. november ble det i Druidens 
Hus i Parkveien i Oslo, avholdt et Høytidsmøte 
med utdeling av Senior Veteran tegn til Bror 
Jan Emil Henriksen. For over 50 år siden, den 
10 mars 1971 ble Bror Jan Emil tatt opp i 

Losje Nordstjernen. Hans fadder var den gang
Bror Henrik Hebo!  Det var spesielt i festutval-
get i losjen, losje Nordstjernens nye Senior 
Veteran gjorde seg bemerket og nedla et stort 
stykke broderlig virke.

På bildet under vår Ordens Stifter Knud Baade Boye se fra venstre: EE Asbjørn Buraas, 
RSBibl Svein Kristiansen, Senior Veteran Bror Jan Emil Henriksen,
RSSkm Henning Brørby og SEE i SL Viken Bjørn Christiansen. 
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Senior-Veteran i Druidstjernen
Ved Skr Christer Kvalnes

Tirsdag 23. november mottok bror Svein Erik 
Ilestad sitt Senior-Veterantegn på dagen 50 år 
etter han ble tatt opp i losje Druidstjernen. 

Da han satt ved brodermåltidet for første gang 
var han 32 år. Det ble da forøvrig servert  
stroganoff-gryte, prisen 18 kroner.

Bror Svein Erik har bidratt til det brorskap og 
samhold vi er så fortrolige med i dag - og som 
vår Orden er helt avhengig av. Bror Svein Erik 
fikk en flott blomsterhilsen fra alle brødrene i 
Druidstjernen.
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Tysk fortjenestetegn til Freddy Hansen,  
losje Nordstjernen

Ved SBibl Storlosje Viken, Charles Nyfløt

Bror Freddy Hansen har nemlig skaffet til veie 
30 store julegraner, som han har lett fram i 
skogene – først i Nordmarka, når han bodde i 
Oslo. Når han flyttet til Jaren fortsatte bror 
Freddy dette arbeidet med å finne et grantre, 
kappe og sende det med trailer ned til 
Hjortenskaia i Oslo, slik at det blir lagt på et 
såkalt flak og sendt med Color Line til Kiel by. 
I år er det faktisk det 46. treet som ble sendt.

Det var kun to personer, som viste om at bror 
Freddy skulle få denne fortjente viktige utmerk-
elsen fra Losje Holstentrue og Storlosjen i 
Schleswig Holstein under det årlige stiftelses-
møtet. Derfor ble det ikke bare Bror Freddy 
som ble overasket, men alle tilstedeværende 
brødre som deltok på det 125.stiftelsesmøtet.

Selve utdelingen ble høytidelig foretatt av Stor 
Edel Erk i Schleswig Holstein, Manfred 
Bohnenberger, sammen med den tyske Druid 
Presidenten Hans-Jurgen Langbehn under stif-
telsesmøtet lørdag 27.november 2021.

En glad og overrasket Freddy Hansen, 
losje Nordstjernen, etter tildeling av tysk 
fortjenestetegn 27.november 2021.
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Nyopptatte brødre
LOSJE	 NAVN	 FØDT	 OPPTATT	 STORLOSJE	

Orion	 Lars-Erik	Schancke	Brandshauh	 26.10.1988	 07.09.2021	 Storlosjen	Skiringssal
Orion	 Reidar	Juel	Mathisen	 07.12.1947	 07.09.2021	 Storlosjen	Skiringssal
Ram	 Egil	Navestad	 28.03.1967	 09.09.2021	 Storlosjen	Borgar
Ram	 Christer	Willhard	Andersen	 11.12.1988	 09.09.2021	 Storlosjen	Borgar
Ram	 Morten	Kirkerud	 07.09.1991	 09.09.2021	 Storlosjen	Borgar
Fjölnir	 Þröstur	Theodórsson	 19.03.1963	 15.09.2021	 Storstukan	Isafold
Fjölnir	 Tómas	Andri	Einarsson	 30.01.1983	 15.09.2021	 Storstukan	Isafold
Sanden	 Stig	Andersen	 13.12.1979	 16.09.2021	 Storlosjen	Agder
Sanden	 Torbjørn	Strand	 03.09.1969	 16.09.2021	 Storlosjen	Agder
Sanden	 Arne	Jørgen	Løvland	 21.03.1955	 16.09.2021	 Storlosjen	Agder
Eken	 Kenneth	Langli	 19.03.1976	 16.09.2021	 Storlosjen	Skiringssal
Custos	 Rune	Mikkelsen	 12.02.1967	 22.09.2021	 Storlosjen	Borgar
Pythagoras	 Lars	Karsten	Eriksen	 15.11.1959	 05.10.2021	 Storlosjen	Viken
Pythagoras	 Hallgeir	Løkken	 30.07.1960	 05.10.2021	 Storlosjen	Viken
Pythagoras	 Kai	Hukkelberg	 21.10.1958	 05.10.2021	 Storlosjen	Viken
Nordstjernen	 Bernt	Jacob	Ramstad	 27.10.1967	 06.10.2021	 Storlosjen	Viken
Nordstjernen	 Thor	Havnes	 22.08.1950	 06.10.2021	 Storlosjen	Viken
Nordstjernen	 Vidar	Bakken	 14.07.1964	 06.10.2021	 Storlosjen	Viken
Misteltein	 Arne	Grimsø	 16.06.1954	 07.10.2021	 Storlosjen	Skiringssal
Elysium	 Terje	Haug	 01.07.1973	 13.10.2021	 Storlosjen	Eidsiva
Nordstjernen	 Andreas	Pøge	 02.06.1983	 20.10.2021	 Storlosjen	Viken
Nordstjernen	 Anders	Dahlby	Berg	 05.10.1986	 20.10.2021	 Storlosjen	Viken
Malus	 Lars	Olav	Gjerstad	 24.04.1964	 26.10.2021	 Storlosjen	Bjørgvin
Malus	 Leif	Haraldson	Aksnes	 19.10.1982	 26.10.2021	 Storlosjen	Bjørgvin
Malus	 Per	Hjartnes	 11.06.1962	 26.10.2021	 Storlosjen	Bjørgvin
Tegula	 Frank	Peder	Hansen	 27.04.1979	 26.10.2021	 Storlosjen	Rygir
Tegula	 Kjetil	Krag	 24.11.1970	 26.10.2021	 Storlosjen	Rygir
Syvstjernen	 Stian	Kristoffer	Arevoll	 16.08.1984	 27.10.2021	 Storlosjen	Haugar
Myrica	 Gunnar	Thoresen	 02.03.1955	 08.11.2021	 Storlosjen	Ra
Myrica	 Roy	Owe	Jore	 06.04.1975	 08.11.2021	 Storlosjen	Ra
Myrica	 Geir	Klevenberg	Stokstad	 16.04.1969	 08.11.2021	 Storlosjen	Ra
Myrica	 Terje	Sønslien	 06.05.1965	 08.11.2021	 Storlosjen	Ra
Fjölnir	 Jóhann	Kristinn	Rafnsson	 29.08.1960	 10.11.2021	 Storstukan	Isafold
Fjölnir	 Jón	Kristinn	Gíslasson	 06.03.1963	 10.11.2021	 Storstukan	Isafold
Cygnus	 Kim	Erik	Solberg	 25.09.1987	 16.11.2021	 Storlosjen	Dovre
Cygnus	 Kurt	Arne	Larsen	 23.12.1966	 16.11.2021	 Storlosjen	Dovre
Yggdrasil	 Tor-Leif	Lunde	 31.03.1966	 18.11.2021	 Storlosjen	Rygir
Geysir	 Gunnar	H.	Jónsson	 09.06.1986	 23.11.2021	 Storstukan	Isafold
Geysir	 Björgvin	Herjólfsson	 27.06.1974	 23.11.2021	 Storstukan	Isafold
Geysir	 Magnús	Einarsson	Smith	 06.12.1986	 23.11.2021	 Storstukan	Isafold
Geysir	 Friðrik	Magnús	Friðleifsson	 27.07.1976	 23.11.2021	 Storstukan	Isafold
Rasalas	 Svein	Erik	Grande	 11.03.1953	 24.11.2021	 Storlosjen	Ra
Rasalas	 Jan	Henning	Hartviksen	 21.06.1969	 24.11.2021	 Storlosjen	Ra
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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
Misteltein	 Lars		Gustavsen	 02.12.1971
Allbota	 Paal	Henrik	Teppan		Huseby	 08.12.1971
Druidborgen	 Sverre		Støle	 09.12.1971
Custos	 Anders	Ringen		Johannessen	 23.12.1971
Janus	 Hafsteinn		Gudmundsson	 03.01.1972
Cetus	 Bengt	Ivar		Kremmer	Lie	 17.01.1972
Tegula	 Jørn		Sekse	 18.01.1972
Allbota	 Kenneth	Andre		Johnsen	 19.01.1972
Druidstjernen	 Tomas		Nordby	 19.01.1972
Eken	 Lars	Emil		Bjørnestad	 22.01.1972
Janus	 Jens	Kristján		Klein	 10.02.1972
Rasalas	 Atle		Amundsen	 16.02.1972
Phoenix	 Morten	Nyborg		Hoel	 17.02.1972
Abaris	 Morten		Eikenes	 24.02.1972
Sanden	 Torgeir		Aasen	 25.02.1972
Uxello	 Morten		Nordgård	 29.02.1972

60 år
Myrica	 Roy	Moe		Kristiansen	 02.12.1961
Druidborgen	 Knut	R.		Hermansen	 03.12.1961
Bardstjernen	 Otto		Grønningen	 11.12.1961
Fraternitas	 John	Petter		Sando	 12.12.1961
Malus	 Stig	Jarle		Bu	 13.12.1961
Misteltein	 Dag		Eriksen	 16.12.1961
Plenydd	 Stein		Austtun	 17.12.1961
Allbota	 Jon	Leif		Krohn-Olsen	 20.12.1961
Geysir	 Hrafn		Sveinbjarnarsson	 22.12.1961
Orion	 Hans	Olav		Sundet	 23.12.1961
Merlins-stjerne	 Knut	Sture		Myra	 23.12.1961
Selago	 Øyvind		Fjeldsgård	 29.12.1961
Fjölnir	 Gudmundur	Ingi		Sveinsson	 01.01.1962
Sølvstjernen	 Tor		Skavik	 31.01.1962
Sanden	 Jan	Rune		Ausland	 09.02.1962
Tegula	 Trond	Erik		Hetlelid	 09.02.1962
Sølvstjernen	 Vidar		Hansen	 19.02.1962
Eken	 Svein	Roar		Jacobsen	 23.02.1962

70 år
Janus	 Ólafur	Hrútfjörd		Óskarsson	 06.12.1951
Malva	 Dag	Ludvik		Hansen	 07.12.1951
Tryggvason	 Tolleiv	Line		Hognestad	 14.12.1951
Druidborgen	 Roger		Svensen	 16.12.1951
Fraternitas	 Hans	Petter		Bjørntvedt	 28.12.1951
Geysir	 Jón		Sigurðsson	 05.01.1952
Corona	 Knut		Amundsen	 05.01.1952
Druidborgen	 Rune		Nordheim	 07.01.1952
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Vi gratulerer
Myrica	 Jan	Vidar		Sivertsen	 11.01.1952
Mithras	 Oddbjørn		Rossland	 11.01.1952
Kriton	 Ib	Ørjan		Kristiansen	 15.01.1952
Terrapax	 Harald	Richard		Hellstrøm	 18.01.1952
Cromlech	 Jan	Henrik		Høst	 30.01.1952
Druidborgen	 Per-Bjarne		Johansen	 30.01.1952
Fraternitas	 Rune		Honerød-Bentsen	 01.02.1952

75 år
Janus	 Pétur	Karl		Sigurbjörnsson	 05.12.1946
Cygnus	 Jens	Ivar		Markestad	 07.12.1946
Druidstjernen	 Jan		Solum	 16.12.1946
Sanden	 Sven	Erik		Fagermann	 24.12.1946
Ovatstjernen	 Tore		Carlsen	 29.12.1946
Syvstjernen	 Lars	Erik		Søderstrøm	 02.01.1947
Sanden	 Bjørn	Olav		Iversen	 02.01.1947
Eken	 Ernst	Lunde		Pedersen	 06.01.1947
Nordstjernen	 Per	Arne		Groeng	 13.01.1947
Sanden	 Odd	Arne		Rosland	 18.01.1947
Myrica	 Hans	Martin		Gullhaug	 24.01.1947
Bardstjernen	 Kay		Hagby	 25.01.1947
Ovatstjernen	 Svein	Erling		Pedersen	 31.01.1947
Malva	 Jens	Svein		Tennefoss	 07.02.1947
Syvstjernen	 Gunnar		Egeland	 11.02.1947
Syvstjernen	 Svein	Åge		Lorentzen	 22.02.1947

80 år
Elysium	 Finn	Erik		Høve	 17.12.1941
Syvstjernen	 Bjørn	Hans		Lohne	 02.01.1942
Syvstjernen	 Thor		Edland	 11.01.1942
Bardstjernen	 Jan	Erik		Gunnerud	 11.01.1942
Sagalund	 Thore		Gundersen	 18.01.1942
Druidborgen	 Kai		Andersen	 20.01.1942
Eken	 Håkon		Moe	 21.01.1942
Balder	 Odd		Olsen	 23.01.1942
Kriton	 Øivind		Hansen	 08.02.1942
Avalon	 Arne		Sundbye	 13.02.1942
Sanden	 Håkon		Sivertsen	 15.02.1942
Pythagoras	 Rolf	Otto		Strøm	 25.02.1942

85 år
Idris	 Finn	Ivar		Heggedal	 09.12.1936
Avalon	 Alfred	Arvid		Stensås	 08.01.1937
Druidstjernen	 Jan	Fredrik		Kveil	 19.01.1937
Mithras	 Aage		Ellingsen	 16.02.1937
Hringar	 Hans		Grinderud	 28.02.1937

90 år
Allbota	 Erling		Eriksen	 08.02.1932
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Dødsfall

Vi lyser fred over våre brødres minne.

	 	 	 Opptatt	i		
Losje	 Navn	 Født	 Ordenen	 Død

Nordstjernen	 5.	grad	Svein	Fredriksen	 10.06.1942	 24.09.1997	 25.08.2021

Abaris	 5.	grad	Tore	Johan	Haugen	 18.05.1948	 02.03.1988	 07.10.2021

Druidborgen	 5.	grad	Kjell	Hansen	 11.09.1945	 28.02.2008	 24.10.2021

Allbota	 6.	grad	Odd	Hjelm-Johnsen	 18.01.1939	 12.03.1975	 31.10.2021

Druidborgen	 5.	grad	Eddie	Gjerløw	 22.10.1949	 21.01.1993	 14.11.2021

Druidstjernen	 5.	grad	Rudolf	Nilsen	 23.05.1932	 09.02.1993	 16.11.2021

Nordstjernen	 7.	grad	Odd	Engebretsen	 16.01.1948	 24.01.1973	 23.11.2021

Uxello	 6.	grad	Tron	Håkon	Grandal	 14.12.1955	 05.12.2006	 26.11.2021

Godt år
Godt år! til alt som er til på vår jord
til vekster og dyr og til søster og bror. 
Godt år! som lyset på himlen skal stå,
og stråler skal inn til det innerste nå.

Godt år! skal mykne de stivnede sinn.
Godt år! skal åpne den lukkede grind.
Godt år! skal lege de sviende sår
og skape for nødstedte lysere kår.

Godt år! skal tie den larmende strid.
Godt år! skal ildne til kunnskap og flid.
Godt år! skal sette det skjønne i akt
og tett om det hellige reise en vakt.

Godt år! skal vekke vår tanke til dåd,
gi til de unge de klokeste råd.
Godt år! skal lyde til bygd og til by 
og gjøre vår verden og livsvandel ny.

R. S! (Barden nr. 6 1980)



Returadresse: DnD Kanselliet, Postboks 22, 3246 Sandefjord

Nordre Fokserød 15 - 3241 Sandefjord
E-post: post@scangranitt.no
www.scangranitt.no

ANNONSEANSVARLIG

Tom Arne S Kristiansen 
Telefon 95 03 90 30 

tom_arne_kristiansen@hotmail.com

REDAKTØR

Ib Ø. Kristiansen 
Raskogen 18 
1580 Rygge 

Tlf. 908 58 985
E-post: barden@fgdo.no

KANSELLIET
Den norske Druidorden FGDO
Postboks 22 - 3246 Sandefjord

Tlf. 33 47 44 00
E-post: kanselliet@fgdo.no

Åpningstid: 
Mandag – fredag 0900 – 1500

www.fgdo.no

Leverandør og importør av:
• Silestone benkeplater
• Granitt benkeplater
• Granitt Kantstein
• Brostein / Gatestein
• Skifer og Granittfliser
• Trappeskifer
• Bruddskifer 
• Skiferpanel

BARDEN
ISSN 0805-2298

Organ for Den norske Druidorden FGDO

TRYKK: BK.no, Sandefjord

ScanGranitt

HORTEN SØM 
& 

SALMAKERVERKSTED AS 

BIL – BÅT – MØBLER – MC – SNEKKEROPPDRAG 

MOBIL: 95O 24 279 - 922 69 42O 
EPOST: catona@sf-nett.no 


