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Fra Redaksjonens Skrivebord 

Frist for innlevering av stoff 2022
Nr 1 – 1. februar  •  Nr 2 – 1. mai  •  Nr 3 – 1. august  •  Nr 4 – 1. oktober  •  Nr 5 – 1. desember

INNHOLD

Først av alt vil vi takke våre forgjengere for 
den jobben de har gjort, og til sist ført dette 
videre til oss. Vi har fått et fantastisk utgangs-
punkt å jobbe videre fra. 

Vi i den nye Redaksjonen, ser fram til å 
videreføre gode tradisjoner, samtidig som vi 
ønsker å fornye litt, og sette vårt preg på vår 
Ordens tidsskrift. 

Vi har stor respekt for den jobben våre 
forgjengere har gjort. 

Vi vil nok ikke gjøre mange endringer med en 
gang, først må vi «sette oss», finne sporet, 
samle trådene, ta opp ballen (kjært barn har 
mange navn), før vi får oversikt over hva som 
må/kan fornyes, og hva som ønskes videreført. 

Kanskje vil vi legge inn nye rutiner også, mot 
de forskjellige Stor- og Grunnlosjer?

Vi ser fram til å presentere nye artikler, som 
forhåpentligvis vil ha allmenn interesse, men 
også historiske innblikk basert på vår egen 
«gravende journalistikk».

Vi vil også forsøke å knytte til oss noen 
«utegående journalister» innen de forskjellige 
deler av vårt druidiske landskap. 

Allerede har gode krefter meldt seg til å  
sende inn reportasjer og bilder fra sin losjes 
nedslagsområde. Har du en liten journalist i 
magen, og det geografisk vil berike våre lesere 
i det ganske land, ikke vær redd for å kontakte 
oss i Redaksjonen på barden@fgdo.no

Samme adresse brukes også om du har 
artikler/reportasjer til oss. 

Redaksjonen har fått noen føringer mht stoff 
vi skal ha i bladet, men vi har også en nettside. 
Denne vil vi sammen med eksisterende krefter 
vitalisere og gjøre mer synlig på våre nettsider, 
slik at lokale, givende, viktige og morsomme 
historier kan legges ut der via Redaksjonen. 

Vi er takknemlige for oppdraget vi har fått fra 
Ordensledelsen, og vil gjøre vårt aller beste for 
å innfri de forventningene som er stilt til oss. 

Vi er til enhver tid mottakelige for tips, 
innspill og kritikk. 

Har du en idé, og ikke ønsker å skrive noe 
selv, ta kontakt, så ordner vi noe til felles 
beste. Dette er Ordenens tidsskrift, ikke 
Redaksjonens.
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Våren er kommet! Det er som Blix skrev, 
det er vel fagre stunder, når våren kjem her 
nord, og atter som eit under, nytt liv av 
daude gror.  Vi kjenner vel litt ekstra på 
det, spesielt denne våren!

Jeg opplever en tydelig optimisme og gode 
forventninger om fremtiden blant våre 
brødre og grunnlosjer.

Mange nye brødre har blitt tatt opp denne 
våren, og det jobbes iherdig med nyrekrutt
ering. Ingen tvil om at rekrutteringsut
valget er blitt en god støttespiller og  
inspirator for grunnlosjene. Det lover godt!

Det ble en flott begivenhet da brødrene på 
Island kunne feire sitt 25års jubileum. 
Samtidig ble det første EGLDmøtet 
gjennomført med embetsmenn fra Sverige, 
Danmark og Norge. 53 brødre mottok sin 
IGLD grad. 

De Islandske brødrene har etter 
gjennomført avstemming levert en formell 
søknad om å bli egen selvstendig nasjonal 
Orden. Dette er planlagt gjennomført i 
februar 2023. Vi gleder oss med brødrene 
på Island!

Nye SL embetsmenn er blitt installert i  
SL Haugar, SL Eidsiva, SL Borgar og  
SL Viken denne våren. Vi gratulerer de  
nye SL embetsmenn, og ønsker lykke  

til med deres oppgaver. Storlosjen`s 
embetsmenn er viktige støttespillere  
for sine grunnlosjer.

Denne våren har vi hatt gleden av å besøke 
noen av våre grunnlosjer utenom det 
offisielle programmet. Det har vært 
hyggelige og gode møter både i Stjørdal  
og Odda.

Kjære brødre, sommeren ligger ubrukt 
foran oss. Det er en gave. Hvordan vil jeg 
bruke den? Er det noen jeg bør huske på, 
eller være oppmerksom mot? Jeg avslutter 
gjerne med Elias Blix ord  at vår med lyse 
dager, med lengting liv og sang, spår at oss 
den lager, en bedre vår en gang.

God sommer til deg og din familie!

Mbh i EFS
GeirKåre Jordheim
RSEE

Barden nr. 2 – 2022 3

RSEE Geir-Kåre 
Jordheim

D
E

N
 N

O

RSKE DRUID

O
R

D
E

N

F G D OUNITAS • PAX • CONCORDIA
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VERDIGE EMBETSMENN – KJÆRE BRØDRE - VEL BLÅST! 

Vi har lagt bak oss enda et utfordrende losjeår. Tilbakemeldingene så langt tyder på 
at vi nærmer oss normale tilstander igjen, brødre møter opp igjen i økende antall og 
det gode losjelivet er tilbake i sin vante form. Ja, erfaringene har vist oss at vi får til 
det meste sammen. Vi har klart oss godt, arbeidsoppgavene er utført, og vi har 
gjennomført etter beste evne. Vi skal være stolte av innsatsen vår. Den viser 
engasjementet og styrken i vårt fellesskap. Det er nå på tide å ta en vel fortjent 
sommerferie, som vi håper gir mange positive opplevelser sammen med familie  
og venner. Vi ses igjen i august til et nytt og inspirerende losjeår for oss alle.

VERDENSKONGRESS 2024

Verdenskongressen i 2024 avholdes i perioden 12. til 16.juni i Stavanger med  
Den norske Druidorden FGDO som vertskap. Det er SL Rygir med bistand fra 
underliggende losjer som har påtatt seg å være arrangementsansvarlig. Det er vi 
svært takknemlig for. Vi håper på god oppslutning om arrangementet både fra 
norske og utenlandske losjer. 

VÅRE LOSJEBRØDRE PÅ ISLAND

Ordensledelsen har mottatt søknad fra brødrene på Island om å fristille seg fra  
den Norske Druidorden FGDO. De ønsker å danne en egen Risstorlosje med egne 
Riksstorembetsmenn fra mars 2023. Saken har vært til behandling i Kapittelmøte i 
SL Isafold i april hvor det var enstemmig oppslutning om å sende en slik søknad. 
Ordensledelsen skal behandle søknaden i sitt møte i mai.

VI MINNER OM TIDSFRISTER FOR RIKSMØTE 2023: 

06.01.2022 Forhåndsinformasjon til losjene.

12 01.2022 Oppdatert forhåndsinformasjon til losjene 

20.04.2022 Påminnelse til losjene.

08.08.2022  Påminnelse til losjene.

16.08.2022 Siste frist for innsendelse av forslag til endringer av

 Ordensloven på RM 2023. Ref. Ordensloven §114 m/kommentar.



Ordenen informerer

16.09.2022 Siste frist for innsendelse av forslag til Riksmøtet.

 Ref. Ordensloven §83 m/kommentar.

09.12.2022 Forslag til RM kunngjøres for Losjer og SL.

10.12.2022  Fortrolighetsutvalgets innstilling til nye embetsmenn i RSL 
kunngjøres.

17.01.2023   Frist for innsendelse av eventuelt annet forslag på nye  
embetsmenn RSL.

24.01.2023 Møteinnkalling til sendes ut.

10.02.2023 Frist for påmelding.

10.02.2023 Frist for innmelding av representanter til RM.

NYTT MATRIKKELPROGRAM: 

Det nye matrikkelsystemet som er under utarbeidelse, bygger på matrikkelen til den  
Svenske Druidorden. Det jobbes nå med å oversette tekst til norsk og å tilpasse 
funksjonaliteten til våre behov. Videre pågår det et betydelig arbeid med å legge en 
stor mengde medlemskapsopplysninger og annet innhold i det gamle systemet over 
i nytt system.

Det nye matrikkelprogrammet er Web basert slik at alle vil få tilgang til sin side  
og få anledning til å oppdatere og kontrollere sine egne opplysninger. Dessuten vil 
behovet for antall søknads- og rapporteringsskjemaer reduseres, og søknader om 
gradsopprykk kan gjøres direkte i systemet.  

Vi skal snart kjøre noen piloter og gjennomføre en testperiode. Videre skal det 
utarbeides gode brukerveiledninger. 

En oppfordring til dere alle: Det er viktig at medlemskapsopplysninger til enhver  
tid er korrekte. Husk å melde om eventuelle endringer til din losje.

IT KONTAKT I SL

Det er ønskelig å opprette en IT- kontakt i hver SL som et bindeledd mellom 
Kanselliet og SL og mellom SL og GL. Vi ber SL om å melde tilbake aktuell person.
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Jan Grude (50), fotoansvarlig,  
og har vokse opp på Klepp St på 
Jæren og er no busett i Sandnes 
kommune, kor eg har budd dei 
siste 30 åra.
Eg vart teken opp i Losje 
Plenydd, Stavanger, 03.03.2011, 
og har sete i embete som IV og 
BIBL der, samt leiar av Festutvalet.
02.10.2021 var eg med å stifta 
Losje Tegula i Sandnes som var 
eit nytt og spanande prosjekt å ver 
med på. Der har eg fått vervet 
som YV, og trivst godt der.
No står imidlertid utfordringa 
med Barden for tur og det vert ei 
spanande og givande oppgåve å 
verta med på. 
Mine interesser er jakt og 
konkurranseskyting som har 
hamna litt i bakevja for losje og 
fysisk aktivitet for tida. Elles ser 
eg fram til å byggja vidare på 
nettverket som losjelivet har å by 
på. Eg har oppdaga at verden er 
noko støre enn berre Jæren så eg 
gler meg verkeleg til å treffa 
mykje nye brør i tida som kjem, 
gjennom mitt virke som 
journalist i Barden. 

Reidar Øksnevad (54), 
redaktør, gift med Sølvi, 2 barn, 
Snorre (22) og Astrid (20). Bor 
på Jæren, hytte i Lindesnes.
100% ufør pga bl.a. revmatisme, 
etter over 30 år i ConocoPhillips. 
Jobbet mest som landansatt 
innenfor inspeksjon/vedlikehold 
som støtte for offshore. 
Tillitsvalgt i 15 år, ca 12 av dem 
på heltid. Tillitsvalgt både på 
bedrift- fylke- og nasjonalt plan. 
Tidl lokalpolitiker, i både 
kommunestyre og formannskap. 
Vært Manchester United 
supporter siden 1974. 
Tatt opp i losje Jadar i 2006,  
OE graden siden 2019. Er nok  
på 50-70 losjemøter pr år. 
Ser med ydmykhet fram til å 
være en del av Redaksjonen, og 
videreføre gode tradisjoner, 
samtidig som jeg ønsker vi skal 
sette litt vårt preg på evt nye 
tradisjoner i vårt tidsskrift, 
Barden.

Luciano Skar-Machado (31), IT 
ansvarlig, gift med Victor (27) 
og har 2 katter og en hund som 
sine barn. Bor på Bryne. 
Jeg har jobbet med i litt av alt 
gjennom de få årene som yrkes-
aktiv, fra fiske-, strikke-, 
klesbutikk til meieri og redaktør. 
Jobbet som redaktør for en avis 
da jeg bodde i Oslo, så da denne 
muligheten til å jobbe i Barden 
dukket opp kunne jeg ikke si nei. 
Har min egen skredder bedrift 
som jeg arbeider med utenom 
Barden. 
Startet min vandring i losje 
Tryggvason i 2019 da jeg 
kontaktet Kanselliet per e-post 
for å bli tatt opp i Ordenen. 
Gleder meg til å se Barden vokse 
videre og ser frem til videre 
arbeid.  

Skrevet av Redaksjonskomiteen 

Hvem er vi?
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FGDO’s Rekrutteringskomite består av 1 repre-
sentant fra hver SL, IT ansvarlig, sekretær og 
leder, br. Charles Nyfløt. Ordensledelsens 
mentor i prosjektet er RSME, br. Asbjørn Strand. 

Det er flere kompetanser, og aldersgrupper 
representert i komitéen, så dette lover godt for 
innholdet i den verktøykassen som skal legges 
fram for Ordensledelsen i god tid før oppstart av 
neste losjeår. 

Det har siden sist blitt avholdt ett fysisk møte på 
Druidenes Hus i Oslo, og to TEAMS møter. 
Begge variantene, med høy grad av engasjement 
og intensitet sammen med god jobbing mellom 
øktene, ser ut til å bære gode foreløpige resul-
tater. Korrektur og et avsluttende møte gjenstår. 
Foreløpig, siden dette skal være et levende 
dokument, og en arbeidsgruppe vil nok også 
fremover stå for kontinuerlig oppdatering av 
verktøykassen.

Det legges opp til mer åpenhet i vår Orden,  
noe som har vært en del av mandatet fra 
Ordensledelsen.

Sekretæren i komitéen har vært br. Bjørn 
Kostamo fra losje Fraxinus. Han har skrevet 
referater fra møter med høy intensitet og høyt 
tempo. All ære til ham for det. Br. Bjørn har 
også sydd sammen dokumentene som nå  
produseres.

Det er nå jobbet frem en verktøykasse som skal 
være et godt hjelpeverktøy, med velmente og 
tips, til for bruk til den enkelte grunnlosje mtp 
rekruttering. 

En handlings/tiltaks-plan som skal være et 
planverktøy for den enkelte grunnlosje!

I sosiale medier har vi nå laget en offentlige 
kontoer på både Facebook og Instagram. 

Moderatorer og administratorer er fra 
Rekrutteringskomitéen samt RSME,  
br. Asbjørn Strand.

Neste trinn blir sannsynligvis å produsere en 
«filmsnutt» for å «pirre nysgjerrigheten» til 
Druideordenen vår. Selvsagt med videre 
oppfølging, som vi håper skal tiltrekke seg  
stor interesse for vår Orden.

Basert på erfaringsgrunnlaget blir det vurdert 
andre sosiale medier etterhvert.

Verktøykassen skal være et levende dokument, 
så en liten revisjonsgruppe vil sørge for kontinu-
erlige oppdateringer etterhvert som verktøyet tas 
i bruk.

Tanken fra Ordensledelsen er at vi i første 
omgang vil konsentrere oss om de 16 losjene 
som er under 30 brødre og av disse igjen ca 5 
losjer som har et akutt rekrutteringsbehov.

Den enkelte losje må selv finne ut av sitt rekrut-
teringsbehov, gjerne gjennom Fremtidsutvalgene. 
Verktøykassen er nettopp det, en verktøykasse. 
Alt trenger ikke brukes av alle, men alle kan 
benytte seg av noe.

Vi er selvsagt, som før, avhengig av at brødrene 
på i grunnlosjene fortsetter med kontinuerlig 
rekruttering.

JEG OPPFORDRER ALLE BRØDRE SOM 
HAR EN FACEBOOK KONTO Å DELE DEN 
OFFENTLIGE SIDEN Rekrutterings komitéen 
har lagt ut: ”FGDO Hva er en Druidelosje?” 
MED ALLE SINE KONTAKTER!

SEE, SL Viken 
Br. Charles Nyfløt
Leder Rekrutteringskomitéen

Rekrutteringsprosjektet
Skrevet av Charles Nyfløt, Leder Rekrutteringskomiteen 
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25 Årsjubileum på Island
Skrevet av Redaksjonskomiteen

Torsdag 31. mars startet det hele med SL 
Isafold sitt kapitelmøte, hvor 7 islandske 
druider ble opphøyet til kapitelgraden. Dette 
møtet ble stilfullt gjennomført i losje Gaia 
sine lokaler i Reykjanesbær. 

På dette møtet ble det også enstemmig vedtatt 
at losjene på Island i februar 2023, får egen 
Ordensledelse. 

Fredag 1.april, og det var ingen aprilsnarr, ble 
det avholdt EGLD møte i Frimurernes hus i 
Reykjavik, hvor over 50 brødre resipierte i 
IGLD-graden. 

Møtet ble som vanlig utført på en verdig og 
stilfull måte, ledet av RSEE, br. Geir-Kåre 
Jordheim. Dette var, som mye ellers på Island, 
historisk, i og med at dette EGLD møtet var 
det første, gjennomført på Island, noen gang. 

Som sedvane ble det lest opp statsurapporter 
fra de forskjellige land. 

Druidebrødre fra Island, Sverige, Danmark og 
Norge var representert, med verdenspresident, 
ROE, br. Kay Hagby i spissen. 

Vårt siste tilskudd, losje nr 61, Tegula, var 
representert med hele 5 brødre, anført av EE, 
br. Robin Anthony Landrock. 

Lørdag 2. april ble selve høytids-/jubileums-
møtet gjennomført, også det i Frimurernes 
hus. Her var det over 100 brødre samlet for å 
feire 25 årsjubileet til losje Janus, og losjene 
på Island. Møtet ble gjennomført etter våre 
druidiske skikker, på en trygg og god måte. 

Her var Stormestrene fra Frimurer ordenen  
på Island og i Norge stilfullt tilstede. 

På jubileumsmøtet ble de tilstedeværende 
Hedersdruider, Riksolderkene Kay Hagby, 
Reidar Syversen, Finn Egil Johannessen og 
Arne Magnussen, hedret for sine innsatser.  
Vi gratulerer! 

I anledning losjene på Island, og losje Janus, sitt 25 års jubileum, 
var det helga 31. mars – 3. april samlet brødre fra inn- og utland 

til en historisk og begivenhetsrik langhelg. 
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Etter møtet ble det, tradisjonen tro, arrangert 
en flott gallamiddag i de samme lokaler.  
Det ble servert en treretters festmiddag i godt 
selskap med brødre og deres ledsagere.  
Det ble dans og moro ut i de små nattetimer. 

Søndag 3. april var avsatt til hjemreise.  
Vi takker de islandske druidbrødre for vel 
gjennomførte formelle møter, sosiale aktivi-
teter og festligheter. En spesiell takk til  

br. Thorstein Hreggvidsson fra losje Fjölnir 
for god service og tilrettelegging for Bardens 
utsendte medarbeider, br. Jan Grude, losje 
Tegula. 

Vi ser med glede og spenning fram til  
det nye kapittelet i den islandske saga,  
i februar 2023.
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Drúídar á Íslandi 25 ára
Skrevet av Redaksjonskomiteen

Oversatt av: Thorstein Hreggvidsson

Frímúrarareglur Íslands og Noregs voru einnig 
til staðar og heiðruðu Drúída með þáttöku 
Stórmeistara hinnar íslensku og norsku 
Frímúrarareglu á hátíðarfundi í tilefni dagsins.

Fimmtudaginn 31. Mars hófst dagskrá helgar-
innar með 4. gráðu fundi Stórstúkunnar 
Ísafoldar. Á fundinum voru 7 íslenskir bræður 
hækkaðir upp í 4. Gráðu – Ráðstigsgráðuna. 
Fundurinn sem var allur hinn glæsilegasti var 
haldinn í húsakynnum stúkunnar Gaia í 
Reykjanesbæ. Á fundinum var einnig tekin sú 
sögulega ákvörðun að stofna skuli íslenska 
ríkisstórstúku Drúida í febrúar 2023. Ákvörðun 
þessi var innsigluð með öllum greiddum 
atkvæðum.

Á föstudeginum 1. Apríl - (þetta er ekki 
aprílgabb) – var haldinn glæsilegur EGLD 
fundur í Frímúrara húsinu í Reykjavík, þar sem 
um 50 bræður voru teknir inn í alþjóðareglu 
Drúída IGLD.

Fundurinn var í alla staði glæsilegur og fór 
fram á verðugan og hátíðlegan hátt undir 
styrkri stjórn RSEE, Geir-Kåre Jordheim.

Einnig þessi fundur var á sinn hátt sögulegur 
því ekki hafði áður verið haldinn EGLD 
fundur á Íslandi.

Að venju voru lesnar upp stöðuskýrslur þeirra 
landa sem þátt tóku í fundinum, þau voru 
Ísland, Svíþjóð, Danmörk og Noregur. Bræður 
frá öllum löndunum voru viðstaddir, leiddir af 
heims forseta vorum, - br. Kay Hagby. Þess má 
einnig geta að til staðar voru 5 bræður frá 
nýasta vaxtarbroddi reglunnar í Noregi, 
stúkunni TEGULA með EE Anthony Landrock 
í Broddi fylkingar.

Laugardaginn 2. Apríl fór fram sjálfur hátíðar-
fundurinn í húsi Frímúrarareglunnar í 
Reykjavík. Samankomnir voru um 100 bræður 
ásamt gestum, til að fagna 25 ára afmæli 
stúkunnar Janusar og Drúídreglunnar á Íslandi.

Fundurinn fór fram samkvæmt okkar drúídísku 
hefðum og tóks í alla staði vel. Sérstakir gestir 
fundarins voru stórmeistarar hinnar íslensku 
og norsku Frímúrarareglu.

Í tilefni 25 ára afmælis Drúídstúkunnar Janusar og Drúidreglunnar  
á Íslandi, komu íslenskir drúídar ásamt erlendum bræðrum, saman  
helgina 31. Mars – 3. Apríl, til sögulegs og viðburðarríks atburðar.
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Heiðursdrúídar sem viðstaddir voru fundinn, 
þeir ROE Kay Hagby, Reidar Syversen, Finn 
Egil Johannessen og Arne Magnussen, voru 
heiðraðir fyrir störf sín í þágu reglunnar. Að 
fundi loknum var svo boðið til glæsilegs 3ja 
rétta hátíðarkvöldverðar fyrir bræður, maka og 
aðra gesti og stóð gleðskapur langt til kvölds.

Sunnudagurinn 3. Apríl var heimferðardagur 
og viljum við þakka okkar íslensku bræðrum 
fyrir sérlega hátíðlega og fágaða fundi, ásamt 
áhugaverðum og skemmtilegum dagsferðum 
og ógleymanlegum hátíðarkvöldverði.

Sérstakar þakkir frá fréttaritara Barden, Jan 
Grude úr stúkunni TEGULA, til bróðir 
Þorsteins Hr. stúkunni FJÖLNI, fyrir aðstoð og 
þýðingu. 

Við lítum  nú með gleði og eftirvæntingu fram 
til hins nýa kafla í hinni íslensku sögu – í 
febrúar 2023.
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Historien om Bidragskassen
Skrevet av utegående journalist: Rolf Anker-Eriksen

Vi er alle trygge for at våre etterlatte får 
utbetalt et bidrag til en verdig begravelse når 
den dagen kommer. Brødre i hverdagen 
skyver vel sannheten om at livet tar slutt en 
dag, og de færreste leverer sine tanker og 
ønsker om egen begravelse. Den triste virke-
ligheten står sjelden høyt på listen over 
prioriteringer. Men alle vet jo at våre 
nærmeste en gang langt der ute i fremtiden 
får oppgaven med å sørge for en verdig 
begravelse. Den avdødes nærmeste etterlatte 
får profesjonell hjelp fra et begravelsesbyrå, 
og den avdødes Ordensbrødre stiller seg 
solidarisk i mangfold og følger en bror til sin 
siste hvile. Men så kommer regningen. Det 
koster penger å dø. Begravelsesbyrå, kirke, 
minnesamvær. Prisen for en begravelse uten 
det store ekstra er kr 27.500,-. Beløpet 
utbetales til etterlatte straks etter at en 
Ordensbror er død. Pengene kommer fra Den 
norske Druidordens Støttefond. Fondet er 
godt rustet med lav og sikker risikoprofil, og 
beholdningen er respektable 9,5 millioner 
kroner! 

Ordenens STØTTEFOND ble stiftet under 
Riksmøtet 22.-23. april 1995. En viktig detalj 
for fondet var formålet med utbetaling til 
etterlatte av avdøde brødre uansett alder ved 
dødsfallet. Ordenen har jo alltid støttet etter-
latte. Men fra tiden før stiftelsen av støtte-
fondet var støtten en gruppelivsforsikring 
som opphørte ved 75 år. Denne aldersbe-

grensningen var jo en økonomisk utfordring 
for Ordenen. Alle brødre betalte sin andel av 
en forsikringspremie. Men forsikringen ga 
bare utbetaling ved død inntil 75 år.

Den første styrelederen var br. Rolf Otto 
Strøm i ett år fra stiftelsen til 1996. De neste 
seks år var br. Finn Agbo leder før Erling 
Feitag tok oppdraget i to år før Arvid Jellum 
overtok i 2008 og ledet fondet i 4 år før br. 
Svein Gunnar Madsen ble valgt inn som ny 
leder og har deretter besittet vervet uten 
opphold.

Forandring hadde vært tema for 
Ordensledelsen i flere år. Men det var i en 
minibuss på veien over Haukeli til Bergen 
planene ble lagt for et bedre alternativ. Det 
var Tor Kr Johansen som kjørte. Sjåfør og 
passasjerer var Erling Freitag, Arvid Jellum, 
Bjørn Aaby, Reidar Syversen og Gernot 
Kuhn. Seks av sju medlemmer av 
Ordensledelsen. Den sjuende, Tor Gjelvik, var 
i Bergen og støttet løsningen som busspassa-
sjerene hadde kommet fram til. Grunnlaget 
for Ordenens støttefond var lagt i en 
minibuss! Forsikring med utbetaling etter  
en brors død. 

Premien skal tangere tidligere forsikrings-
premie. Det måtte gå noe tid før ideen var 
vedtatt. Men det var liten motstand når ideen 
ble klappet inn som en realitet i Old Erk 



Barden nr. 2 – 2022 13

møtet 29. oktober 1995. Den første ledelsen 
besto av Rolf Otto Strøm, Finn Agbo og Jon 
Rosenlund. Støtten var fastsatt til kr 15.000,-. 
Fondet lyder nå navnet Den norske 
Druidorden FGDO`s bidragskasse. 
Navnebyttet var nødvendig fordi myndig-
hetene varslet en forandring av loven om 
fond. Navnet er nok ikke det viktigste. Men 
det kan flagges høyt for nytten og gleden ved 
å eie dette bidragsfondet. Vi sørger over  
702 brødre som ved hjelp av fondet avsluttet 
sin vandring med en verdig begravelse i årene 
1995 – 2019 med bidrag i størrelsen ni 
millioner kroner. I samme tidsrom har vi 
skjenket Radiumhospitalets legat en og en 
kvart million. 

Vi kan legge til tall som gir et bilde av 
fondets nytte. Det ble utbetalt kr 14.686.000 
til etterlatte etter brødres dødsfall fra 1995 til 
2019. I samme periode har Radiumhospitalets 
legater mottatt kr 1.250.000 til forskning på 
prostatakreft. Etter dette var fortsatt egenkapi-
talen solide ni millioner kroner. Historien 
begynner så langt tilbake som til 1938!

Ordningen ble besluttet for Skandinavisk 
Storlosje. Men en krig stoppet videre arbeid, 
og ideen ble tatt opp igjen i 1950. Men en 
forsikring for brødres dødsfall før fylte 75 år 
kom ikraft senere. Forsikringsselskap har sine 
krav og bestemmelser, og br. Arvid Jellum 
var en av de som ivret etter å realisere ideen 
om å etablere livsforsikringen for avdøde 
brødre uansett alder i egen regi. 
Konstituerende generalforsamling i «støtte-
fondet» ble holdt 8. januar 1996. Fondet er 
senere registrert under navnet Den norske 
Druidorden FGDO`s Støttefond. Fondet 
støttet etterlatte i 2021 med 27.500,- til 
sammen kr 1.072.500. Vi kan lese i siste 
årsberetning om detaljert plassering med lav 
risiko i bank og noe lån til Druidenes hus i 
Drammen og Ordenens Hus i Sandefjord.  
En anselig andel i indeksfond. Moderat risiko. 
Men erfaringsmessig bidrar dette til 
mer avkastning. Overskuddet for siste år  
var kr 338.051,56!!

Det kommer noe godt ut av ivrige  
Riks Stor Embedsmenn på busstur!

F.v. : Finn Egil 
Johannessen og Svein 
Gunnar Madsen.
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Fra grunnlosjene

Velgjørenhet i praksis!
Skrevet av: Reidar Øksnevad, redaktør

Som flere av dere har fått med dere, så syklet 
OE, br. Øystein Dahl, losje Celyn (Mandal), 
strekningen Lindesnes - Nordkapp i 2020, 
som del av et 7-mannslag. De satte «verdens-
rekord» med god margin, og samlet inn  
ca kr 1,2 million til Barnekreftforeningen. 
Tiden de brukte var 4 døgn og 19 timer. 

I 2021 valgte br. Øystein Dahl å sykle samme 
etappen, alene, på temposykkel, som del 1 av 
et større prosjekt. Også denne gang med et 
profesjonelt apparat i ryggen, hvorav bl.a. 
svigersønnen var sterkt delaktig. 

Se forøvrig Facebook siden ‘Sykkelaksjonen’, 
for mer detaljer. 

Br. Øystein Dahl ble tatt opp i losje Celyn i 
desember 2005, så han har gått i en «god 
skole» mtp sin forståelse av velgjørenhet. Nå 
er jo dette fokuset på br. Øystein fra redak-
tørens side, så han fikk ikke utøvet disse 
handlingene i stillhet. 

Undertegnede var med å «sendte br. Øystein 
avgårde» fra Lindesnes Fyr tidlig en torsdag 
morgen (1/7-21). 

Turen gikk som en drøm, og han samlet inn 
rundt ca kr 1.000.000,- til Barnekreft-
foreningen. 

Siste dagen lå han, ca 9 mil før mål, an til å 
slå «verdensrekorden» med hele 24 timer, 
men så skjedde det som ikke skulle skje…..

På vei ut, nedover en dårlig belyst 
Skarvbergtunell i Porsanger, på E69, i ca  
30 km/t, traff han et stort hull i asfalten.

Br. Øystein gikk over ende. Støtteapparatet så 
fort at dette var alvorlig, med bl.a. knust hjelm.

Br. Øystein ble hentet av helikopter og fraktet 
til Hammerfest sykehus, og videre derfra til 
sykehuset i Tromsø. Der sto det mellom liv 
og død de tre første døgnene, men sterk som 
han er, våknet han opp, ble pleiet under 
tilsyn, og videresendt til Sørlandet sykehus i 
Kristiansand. Br. Øystein hadde til dels store 
hodeskader og krusninger i ansiktet. 

Via Kongsgård Rehabilitering, kom han  
hjem til familien i september 2021. 

Br. Øystein er på god vei mot bedre helse, 
mot alle odds. Han var en periode under 
kontinuerlig oppfølging fra rehabiliterings-
senteret i Kristiansand, og er fremdeles 
tilknyttet rehabiliteringssenteret med stadig 
forbedring. 

«Legene mener at positiv innstilling samt 
fysisk og psykisk styrke, har gjort at 
tilstanden til Øystein har bedret seg.»  
stod det å lese i Fædrelandsvennen. 

Br. Øystein husker lite fra det som skjedde 
rett forut for og selve ulykken, og rett i 
etterkant, men minner og hukommelse har 
vendt tilbake bit for bit. 
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Fra grunnlosjene

Når jeg har vært i kontakt med br. Øystein, 
høres han ut som den gode gamle, og helsa 
blir bedre dag for dag.

Når vi kommer inn på temaet, vil br. Øystein 
helst ikke ha noe snakk om seg selv, han vil 
heller ha fokus på Team Rynkeby og 
Barnekreftforeningen og den jobben de gjør 
for våre mest sårbare. 

For egen regning tilføyer redaktøren at br. 
Øystein har gjort denne jobben uten noen som 
helst slags personlig vinning. Som egen 

næringsdrivende har han sågar brukt ferien 
sin på dette. 

Br. Øystein er nå på vei tilbake i arbeidslivet, 
og ser lyst på framtida.

Takk OE, br. Øystein Dahl for den utrolige 
innsatsen du de 2 siste somrene har lagt ned 
til inntekt for Barnekreftforeningen.

Dette mine brødre, kan oppleves som  
velgjørenhet i praksis!

Br. Øystein Dahl. Br. Øystein Dahl foran team-bussen.
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Losjebrødre i 4 generasjoner
Skrevet av Reidar Øksnevad, redaktør 

Mandag 28. mars 2022, ble det avholdt et 
historisk ovatmøte med resepsjon, i losje 
Cromlech, Arendal.  

Det var søker Sindre Nyland som skulle tas 
opp denne aftenen.

Selve seremonien ble stilig gjennomført etter 
våre gamle Druidiske skikker fra EE br. John 
Husebø og hans embedsmenn. Herr Sindre 
Nyland, ble til br. Sindre. Nyland. 
Velkommen til Ordenen br. Sindre, det var 
trivelig å lære deg å kjenne. 

Du har alle forutsetninger for å bli en 
losjebror som Ordenen, og losje Cromlech, 
vil få mye glede av i årene som kommer.  
Vi håper du også vil gå noen morsomme og 
lærerike år i møte, sammen med oss i FGDO. 

Br. Sindre har også forutsetninger som  
ingen andre i vår losje har, han er nemlig  
4.generasjon Ordensbror. 

Generasjon 1, hans oldefar, OE, br. Wilhelm 
Scott Hansen, ble tatt opp i losje 
Nordstjernen, Oslo, i 1976, og avsluttet sin 
druidiske vandring i 1994. Det fortelles at br. 
Wilhelm Scott spilte orgel på alle møter i 
losje Nordstjernen fra ca 1980 til ca 1992. 

Generasjon 2, hans bestefar, ROE, br. Freddy 
Hansen, ble også tatt opp i losje Nordstjernen, 
i 1977. ROE br. Freddy var selvsagt tilstede 
på Buøya i Arendal denne spesielle aftenen. 

Generasjon 3, Sindre’s far, kapittelbror Kai 
Freddy Hansen, ble tatt opp i losje Hringar, 
Hønefoss, i 2001. Br. Kai Freddy var selvsagt 
også med på resepsjonen av sin sønn. 

Og nå altså generasjon 4, br. Sindre Nyland, 
nyopptatt ovat, i losje Cromlech, 26 år 
gammel, tidenes yngste ordensbror i losje 
Cromlech. Nok et historisk øyeblikk denne 
aftenen. I sin tale til resipienden, nevnte hans 
far, br. Kai Freddy Hansen at br. Sindre rett 
nok var 26 år, men at han har opplevd mye, 
og at hans livserfaring får ham til å fremstå 
mer erfaren enn andre 26 åringer. 

Fadderrekka er ikke unaturlig. Generasjon 1 
er fadder for generasjon 2, som igjen er 
fadder for generasjon 3, mens generasjon 3, 
trår til som fadder for vår nye bror, altså 4.
generasjons Ordensbror, sammen med  
OE, br. Ove Andreas Frigstad, Cromlech som 
fadder 2. 

I sin tale til resipienden fortalte OE br. Ove 
Andreas Frigstad at br. Sindre har fagbrev 
som børsemaker, og hans store lidenskaper er 
friluftsliv, jakt og konkurranseskyting. Han 
har også syklet Trondheim-Oslo på 18 timer 
og 26 minutter. 

Br. Sindre Nyland takket for fine ord og så 
fram til å være med å bidra i losjearbeidet 
framover. 
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Første rekka med 4 generasjoner i vårt 
druidiske fellesskap er en realitet, og 
generasjon 2 og 3 er veldig stolte av sin 
generasjon 4, som nå er opptatt, det vises  
lang vei. Noe de er helt berettiget til. 

Nattens ovatmøte var også historisk i den 
forstand at det var hele 12 forskjellige losjer 
tilstede, Storlosjene Agder og Ra, grunn-
losjene Terrapax, Celyn, Idris, Nordstjernen, 
Hringar, Hedera, Tryggvasson (Barden), 
Tegula (Barden) og Jadar (Barden), foruten 
egne brødre. 13 besøkende og 26 egne brødre, 
totalt 39, tilstede på møtet. 

Det sies at det ikke har blitt snakket mer losje 
rundt middagsbordet i det Hansen’ske hjem 

enn i familier forøvrig, men eplene faller visst 
ikke så langt fra stammen likevel. 

Yrkesvalgene til de forskjellige generasjoner 
er også like forskjellige som fargene i 
regnbuen, så det er heller ikke derfra losje-
interessen har tiltatt.  

Denne artikkelen ble en realitet etter tips  
fra druidbror Frank Leo Eekhout, nå 
Nordstjernen, men han har også vært innom 
losje Yggdrasil i Haugesund. 

Finn et par-tre gode bilder fra felleskontoen 
vår. Lag gjerne ett med de 3 gjenlevende 
generasjonene, med passbildet forstørret inn 
på bildet av de andre. Ta med billedtekst.

F.v: Freddy Hansen, Sindre Nyland, Kay Fredy Hansen. Innfelt: Wilhelm Scott Hansen.
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Ideelt

Vi har i vår losjevirksomhet gitt rom for 
døden. Vi minnes våre avdøde brødre både i 
Lunden og i brodermåltidet. Men … hvordan 
var egentlig denne avslutningen? 

Er man gjennom den druidiske vandringen 
klar for å møte døden?  Døden kommer oftest 
ikke etter planen. Det har vi sett spesielt i 
disse pandemitider der uvaksinerte pasienter 
plutselig hoper seg opp på intensivavdelingen 
og ikke kommer ut derfra i live.

Mitt kjennskap til døden er følgende: I 
påvente av å starte opp på fysioterapistudiet i 
Berlin i 1975, tok jeg fatt psykologistudiet på 
Universitetet i Bergen i 1973. For å bøte på 
trang økonomi meldte jeg meg til tjeneste på 
Haraldsplass Sykehus i Bergen. Jobben jeg 
fikk var å ha fastvakt på døende pasienter. 
Dette var pasienter som ikke hadde egne 
pårørende til å være sammen med dem i siste 
livsfase. Vakten varte fra kl. 2000 på kvelden 
og gikk til 0800 neste morgen. Den jobben 
hadde jeg i 1 ½ år. Det var helst på helg og 
høytidsstunder dette fant sted, men også i 
ukedagene. 

Den siste reisen var forskjellig for de enkelte. 
Jeg kunne være sammen med den ekstremt 

angstfylte personen som holdt hånda mi i 
jerngrep i alle 12 timene jeg var der. For å få 
tilførsel på mat og drikke måtte jeg bruke 
varslingsklokken slik at jeg fikk servering på 
rommet. Andre pasienten var i bunnløs sorg 
over nære relasjoner som ikke lenger kom på 
besøk. Eller det var og en del som ikke hadde 
nære relasjoner. Andre igjen kunne man være 
sammen med og ha den gode samtale med 
nesten hele natta. Å oppleve hvordan to 
fremmede mennesker finner en felles 
plattform i samtalen, spesielt sett i forhold til 
aldersspriket, var en fantastisk opplevelse

Etter dette rykket aspektet døden mye 
nærmere inn i mitt liv.

Av bøker jeg har lest om dette temaet er av 
Psykiateren Kubler Ross som skrev boken 
Intervju med døende.  I boken forteller hun 
historien om pasienten som lot henne ta del i 
sine sjelekvaler, sine forventninger og 
skuffelser. Boken er en oppmuntring til andre 
til ikke å trekke seg tilbake fra de håpløst 
syke, men søke å komme nærmere, for det  
kan hjelpe dem meget i deres siste timer. 

De som klarer det, vil føle at de er blitt en 
erfaring rikere. En erfaring som kanskje vil 

Å avslutte den druidiske  
vandringen

Skrevet av Thor Kvamsdal, losje Kriton

HVORDAN KAN EN BROR AVSLUTTE SIN DRUIDISKE 
VANDRING MED FRED I SJELEN?
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mildne egen angst for døden.  Hun skriver 
videre: i DØDENS VENTEVÆRELSE er 
behovet størst for en åpenhet som kan hjelpe 
den enkelte til å møte døden og «IKKE SOM 
DEN SISTE FIENDEN»

Sogya Rinpoche skriver sin bok med tittelen 
«DEN TIBETANSKE BOKEN OM LIVET 
OG DØDEN»

Han skriver følgende: Jeg betrakter døden som 
en normal prosess, en realitet som jeg aksep-
terer vil inntreffe så lenge jeg befinner meg i 
min jordiske eksistens.  Jeg vet at jeg ikke 
kommer utenom og derfor ser jeg ikke noe 
poeng i å bekymre meg for den. Vi vet ikke 
når eller hvordan den vil komme. Derfor er 
det fornuftig å ta disse forholdsregler før de 
faktisk inntreffer. 

Audun Myskja (Lege og forfatter) Har skrevet 
boken «KUNSTEN Å DØ»

De døende vil ofte trekke seg tilbake, inn i seg 
selv. De rundt kan lett føle seg avvist dersom 
de ikke vet at dette er en naturlig del av 
dødsprosessen.

Hans mål med denne boken er å bidra til en 
bedre omsorg for den døende slik at døden 
kan lære oss om livet.

Til slutt et sitat fra en som kaller seg  
FREDS PILGRIM. 

Lev i nuet, gjør det som må gjøres,  
gjør alt det gode hver dag. 
Framtiden kommer uansett.

Jeg håper dette kan være til god ettertanke  
for brødrene.
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Vi avsluttet vår tur på Kanselliet i Sandefjord, 
med en god gjennomgang av forventninger og 
krav til det redaksjonelle arbeidet framover. 
Redaksjonskomiteen i dag gjør jo dette for 
første gang, og vi tar mål av oss til å fornye, 
ikke forbedre. Medlemsbladet vårt skal 
gjenspeile det som foregår rundt om losje-
landet. 

Vi ønsker også, og har allerede knyttet noen 
kontakter på Island, i Sverige, i Danmark og i 
Tyskland. Dersom det finnes brødre der ute 
som har gode kontakter ut over FGDO sin 
aktivitet i Norge, er det bare å kontakte redak-
sjonskomiteen på barden@fgdo.no, så prøver 
vi å få kategorisert vårt eget kontaktnett, med 
referansepersoner i Norge. Dette kan være 
nyttig den dagen vi ønsker å vinkle et 
nummer, eller deler av et nummer inn mot 
internasjonalt kontaktnett/arbeid. 

Når det gjelder Barden, og forventninger til 
innhold og tankegang, kommer vi jo ikke 
utenom Hedersdruid, ROE, br Finn Egil 
Johannessen på Arkivet i Sandefjord.  

Arkivet, eller det aller helligste som redak-
sjonskomiteen nærmest oppfattet dette som, 
kommer vi ikke utenom. 

Den gjennomgangen/opplæringen vi fikk av 
hele losjens «sjefsarkivar» var uvurderlig for 
oss. Vi kan ikke skape framtida uten å 
stadfeste nåtida og historien. 

Nå vet vi også hvor vi kan hente stoff til den 
og den type artikler og/eller vinklinger. 

Det som imidlertid savnes i noen områder er 
årsberetninger, referater og protokoller fra 
losje-Norge. Det være seg utvalg i den enkelte 
losje, Concordia-gilder rundt om i det ganske 
land, og kopi av Krøniken i de forskjellige 
losjer, for de som har slikt. Det er av stor 
viktighet at våre aktiviteter ute i losje-Norge 
blir dokumentert på en ryddig og god måte. 
Da kan vi, som grunnlosje, storlosje eller 
Concordia i neste omgang benytte oss av disse 
informasjonene når vi skal ha 100 års 
jubileum, 50 års jubileum eller at vi er på jakt 
etter stoff rundt den og den hendelsen. 
Årsberetninger/protokoller blir nemlig digita-
lisert og søkbare sånn at det kan søkes på 
tema sånn og sånn når det trengs ift det 
prosjektet du ønsker informasjon om, eller 
offentliggjøring av. 

Besøk på arkivet
Skrevet av Redaksjonen

Foto: Jan Grude, fotoansvarlig

27. – 31. mars var Redaksjonskomiteen på  
«kick-off»-tur langs sørlandskysten.  
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Her finnes også utgaver av de første ritualene 
og ordenslover, veldig mye interessant infor-
masjon. Kanskje det kommer en artikkel om 
det senere? 

Moralen? Har du et losje-dokument du er 
usikker på om finnes i Arkivet/Samlingene, 
send det, gjerne digitalt, til  
samlingene@fgdo.no Finnes dokumentet der 
fra før, er jo det bra. Finnes IKKE dokumentet 
der fra før, så var det flott at det ble sendt inn, 
så det kan bevares for ettertiden.  

Har du det ikke digitalt, send det pr papirpost, 
til Kanselliet, merket Samlingene, så havner 
det på rett plass. 
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Midt-Hedmark brann- og redningsvesen stilte 
med Knut Bjørnseth, avdelingsleder brann-
forebyggende, som tok alle med på en runde 
om brannsikring i hjemmet, hytta, camping-
vogna. Mange fallgruver som raskt kan 
oversees ble belyst. Det var nok mange som 
fikk en viktig tankevekker. 

«Dette skjer jo ikke meg», gjelder faktisk 
ikke! Varsling, rømningsveier, slokkeutstyr, 
elektrisk utsyr, ildsted, levende lys osv. var 
elementer som ble belyst. Mange viktige og 
riktige spørsmål ble godt besvart.

HMS i praksis
Arnfinn Lien, Riks Stor Vakt

Husstyret i Druidenes Hus, Hernes, inviterte alle brødre i Losje Silva og 
Taiga, samt søstrene i damelosjen Iona til en nyttig kveld i starten av mai.  

Knut Bjørnseth, avdelingsleder brannforebyggende, Midt-Hedmark Brann og Redningsvesen, 
og leder i Husstyret, Bror Arne Lund.
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Druidenes Hus har også installert hjertestarter. 
Bror Morten Torgersen (med mangeårig 
erfaring fra helse/hjerteovervåkning) fulgte så 
opp med demonstrasjon av den automatiske 
hjertestarteten. Hovedbudskapet var enkelt: 
Gjør noe – du får ikke gjort noe feil! 
Deltagerne viste også her stor interesse og 
forståelse.

Avslutningsvis ble det avtalt sosialt samvær 
mellom de Druidiske brødre og Birgitta 
søstrene utover sommeren (dette er god 
brødre/søstre pleie.

En stor takk til husstyret i Druidenes Hus, 
Hernes, et eksempel til etterfølgelse.

Stor interesse i salen til nyttig 
brannvern informasjon

Bror Morten Torgersen 
demonstrerte bruk  

av hjertestarter.
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• Verdenskongress 2024
• Holdes i Stavanger 12. til 16 juni på Clarion Hotel Stavanger
• Island får egen Ordensledelse i februar 2023
• Mer informasjon om verdenskongressen kommer 

•  Barden har også en profil på Facebook som heter Barden 
FGDO som man kan legge til på vennelisten. 

•  Vi har en nettside barden.fgdo.no hvor nyheter blir lagt ut 
jevnlig. 

• Du kan og kontakte oss på barden@fgdo.no

Generell informasjon
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Nyopptatte brødre
LOSJE NAVN FØDT OPPTATT STORLOSJE 

Silva Roger Brenden 17.02.1973 27.01.2022 Storlosjen Eidsiva
Taiga Kristian Braathen 25.09.1985 01.02.2022 Storlosjen Eidsiva
Elysium Bjørn Andreas Sulheim Ovesen 16.03.1973 02.02.2022 Storlosjen Eidsiva
Idris Trond Kristian Svendsen 27.01.1967 03.02.2022 Storlosjen Ra
Idris Jan Erik Sæter 21.04.1967 03.02.2022 Storlosjen Ra
Ovatstjernen Robin Hermansen 12.11.1969 07.02.2022 Storlosjen Borgar
Orion Øyvind Bjørkeng 05.08.1979 08.02.2022 Storlosjen Skiringssal
Orion Kristian Winge 28.11.1979 08.02.2022 Storlosjen Skiringssal
Orion John Bratli 07.02.1959 08.02.2022 Storlosjen Skiringssal
Hedera Rolf Erik Mikaelsen 03.01.1967 10.02.2022 Storlosjen Ra
Hedera Terje Berntsen 14.09.1958 10.02.2022 Storlosjen Ra
Hedera Frode Børresen 01.08.1967 10.02.2022 Storlosjen Ra
Hedera Chris Hauge 04.03.1972 10.02.2022 Storlosjen Ra
Ram Jens Henrik Schöttler 17.12.1992 10.02.2022 Storlosjen Borgar
Ram Jørn Petter Solvang 17.07.1964 10.02.2022 Storlosjen Borgar
Pythagoras Lars Magnus Ingvar Svensson 10.03.1968 15.02.2022 Storlosjen Viken
Pythagoras Anders Haneborg 11.03.1975 15.02.2022 Storlosjen Viken
Malus Karsten Ove Neteland 17.12.1969 15.02.2022 Storlosjen Bjørgvin
Belenus Roger Skogmo 27.11.1970 15.02.2022 Storlosjen Dovre
Plenydd Kim Andre Brynthe Torp 28.12.1989 17.02.2022 Storlosjen Rygir
Plenydd Svenn Willy Gjerde 28.08.1974 17.02.2022 Storlosjen Rygir
Skjalgsson Ståle Hodne 05.10.1968 17.02.2022 Storlosjen Rygir
Skjalgsson Jan Arne Hagen 14.03.1972 17.02.2022 Storlosjen Rygir
Skjalgsson Vegar Bakken 09.09.1964 17.02.2022 Storlosjen Rygir
Fraternitas Per Gunnar Walseth 07.12.1965 17.02.2022 Storlosjen Skiringssal
Custos Pål Dalby 28.02.1969 23.02.2022 Storlosjen Borgar
Druidborgen Henning Femtehjell 08.01.1968 03.03.2022 Storlosjen Borgar
Druidborgen Pål Espen Isaksen 12.03.1968 03.03.2022 Storlosjen Borgar
Hringar Morten Edvard Kværn 27.05.1984 10.03.2022 Storlosjen Eker
Hringar Mats Dyrnes 14.08.1965 10.03.2022 Storlosjen Eker
Cromlech Sindre Nyland 06.01.1996 28.03.2022 Storlosjen Agder
Pastos Ola Brånås 05.02.1970 31.03.2022 Storlosjen Dovre
Jadar Trygve Christiansen 20.06.1970 07.04.2022 Storlosjen Rygir
Allbota Martin Haugen 29.01.1967 20.04.2022 Storlosjen Haugar
Nidaros Helge Simonsen 14.04.1970 21.04.2022 Storlosjen Dovre
Bardstjernen Eirik Solstad-Iversen 25.12.1970 25.04.2022 Storlosjen Eker
Plenydd Bjarne Seglem 05.10.1959 28.04.2022 Storlosjen Rygir
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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

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
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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

Tistedal: 691 91 463
Rakkestad: 692 22 200

Askim: 698 85 555
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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

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

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

Den norske Druidorden
Kjøpes av din Skattmester
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Vi gratulerer
30 år
Hringar Petrus Andreas  Christensen 13.06.1992

40 år
Gaia Logi  Júlíusson 13.06.1982
Ram Mads William  Amundsen 04.07.1982
Jadar Jone  Serigstad 21.07.1982
Eken Kristoffer  Meyer 07.08.1982

50 år
Druidstjernen Christer  Kvalnes 15.06.1972
Taiga Knut Arne  Søsveen 21.06.1972
Phoenix Lars Wien  Midtsundstad 08.07.1972
Hedera Bjørn Tore  Loeng 15.07.1972
Kriton Lars  Vengbo 24.07.1972
Belenus Ole  Christensen 03.08.1972
Eken Kim  Andreassen 08.08.1972
Silva Trond  Skoglund 08.08.1972
Nordstjernen Marius Oswald  Hjertholm 13.08.1972
Druidborgen Kenneth Roger  Johansen 17.08.1972
Cetus Atle  Borgersen 21.08.1972
Tegula Torfinn  Kristoffersen 23.08.1972
Misteltein Marius  Wåge 31.08.1972

60 år
Malus Per  Hjartnes 11.06.1962
Uxello Geir Ambø  Pedersen 13.06.1962
Fjölnir Stefan  Bragason 16.06.1962
Cetus Tom  Pettersen 02.07.1962
Balder Stig Johnny  Buvik 03.07.1962
Malus Arild  Stue 12.07.1962
Gaia Einar  Einarsson 18.07.1962
Sagalund Per  Haakonsen 22.07.1962
Yggdrasil Roald  Austevik 24.07.1962
Balder Ole Ingar Hagen  Hæreid 30.07.1962
Jadar Jan Arvid  Nese 06.08.1962
Nordstjernen Bjørn S. Vikestad  Sem 25.08.1962
Hringar Knut Olav  Myro 26.08.1962

70 år
Skjalgsson Bent Sølve  Rasmussen 01.06.1952
Terrapax Svein  Upsahl 13.06.1952
Malva Hans  Riis 14.06.1952
Nemeton Arild  Markeng 14.06.1952
Elysium Edmund  Tofthagen 17.06.1952
Idris Knut  Hoel 21.06.1952
Taiga Morten Olav  Torgersen 21.06.1952



30    Barden nr. 2 – 2022

Vi gratulerer
Janus Gudni  Björnsson 22.06.1952
Fraternitas Terje  Ellefsen 05.07.1952
Fraternitas Nils Kristen  Sundby 07.07.1952
Celyn Arnfinn  Nilsen 08.07.1952
Silva Odd  Berntsen 08.07.1952
Allbota Tore  Solhaug 09.07.1952
Druidborgen Ivar Sten  Andersen 14.07.1952
Sanden Karl  Stabell 18.07.1952
Balder Knut  Eggum 21.07.1952
Celyn Per Erik  Jensen 23.07.1952
Terrapax Egil  Mathiesen 25.07.1952
Skjalgsson Andreas  Aarsland 28.07.1952
Myrica Jostein  Rui 05.08.1952
Cetus Thor Georg  Wigdal 06.08.1952
Uxello Ole Peder  Solberg 09.08.1952
Pastos Børre  Nordsveen 14.08.1952
Druidborgen Kjell Ivar  Iversen 23.08.1952
Janus Oddur  Garðarsson 27.08.1952
Idris Leiv-Erik  Fjeldstad 29.08.1952
Malva Tom Arne  Olsen 31.08.1952

75 år
Pastos Jan  Fosserud 10.06.1947
Corona Rune  Bjerkaker 14.06.1947
Selago Sven Jostein  Skaslien 19.06.1947
Myrica Robert  Aarberg 20.06.1947
Selago Knut Petter  Lindberg 28.06.1947
Nordstjernen Freddy  Hansen 29.06.1947
Myrica Håvard  Dørhellen 03.07.1947
Druidstjernen Magnus  Gran 09.07.1947
Cromlech Svein Tore  Walle 10.07.1947
Merlins-stjerne Odd Henry  Brodahl 16.07.1947
Cromlech Tore  Slettebøe 18.07.1947
Abaris Jan  Løwe 25.07.1947
Fjölnir Trausti  Ingolfsson 08.08.1947
Syvstjernen Thorleif Kåre  Mortensen 10.08.1947
Fraternitas Øyvind Fridtjof  Fensgård 19.08.1947
Cetus Terje Dybvik  Hasle 21.08.1947
Allbota Tor  Haugan 30.08.1947

80 år
Corona Sigurd  Monsvik 18.06.1942
Fraxinus Oddmund  Gjertviksten 23.06.1942
Belenus Egil Steinar  Dromnes 05.07.1942
Abaris Odd  Dahl 14.07.1942
Abaris Per Ludvig Rød  Anderssen 19.07.1942
Druidborgen Roy  Rønning 08.08.1942
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Dødsfall

Vi lyser fred over våre brødres minne.

   Opptatt i  
Losje Navn Født Ordenen Død

Nordstjernen	 5.	grad	Trond	Brandsegg		 22.08.1955	 26.03.2003	 03.02.2022

Fraxinus	 5.	grad	Helge	Kroghrud		 01.05.1949	 16.02.2010	 11.02.2022

Ovatstjernen	 6.	grad	Viggo	Bernhard	Andresen	 20.10.1947	 22.09.1980	 17.02.2022

Cygnus	 6.	grad	Odd	Reidulf	Tømmerbakk	 28.05.1943	 31.01.1995	 23.02.2022

Syvstjernen	 5.	grad	Åge	Ødegård		 28.02.1943	 19.01.2011	 06.03.2022

Tryggvason	 3.	grad	Svein	Gaute	Haver		 16.05.1952	 13.11.2013	 16.03.2022

Fraternitas	 6.	grad	Åge	Hanssen	 28.02.1935	 10.03.1994	 18.03.2022

Sagalund	 5.	grad	Torgeir	Johan	Thunshelle		 09.02.1943	 27.11.2001	 20.03.2022

Ovatstjernen	 6.	grad	Roar	Andersen	 27.05.1934	 22.09.1969	 22.03.2022

Allbota	 7.	grad	Rolf	Krohn-Olsen		 10.02.1933	 18.11.1981	 24.03.2022

Merlins-stjerne	 7.	grad	Bjørn	Evensen		 14.12.1940	 25.02.1970	 08.04.2022

Idris	 6.	grad	Lars	Henry	Wittgren	 21.02.1943	 27.11.1997	 15.04.2022

Pythagoras	 6.	grad	Leif	Berntsen	 15.10.1942	 16.10.1990	 20.04.2022

Eken	 6.	grad	Ulf	Steinar	Larsen		 07.05.1954	 08.03.1988	 22.04.2022

Vi gratulerer
Rasalas Arnfinn  Staurheim 12.08.1942
Nordstjernen Odd Lasse  Sunde 22.08.1942
Bardstjernen Sverre  Hannevold 27.08.1942
Ovatstjernen Helge  Bretun 28.08.1942
Pastos Jan  Fraurud 29.08.1942

85 år
Abaris Trygve Werner  Johansen 05.06.1937
Tegula Åsmund  Sola 11.06.1937
Rasalas Jan Erik  Ødegaard 22.06.1937
Cromlech Ove Willy  Gjeruldsen 21.07.1937
Druidborgen Bjørn Walther  Pedersen 24.07.1937
Merlins-stjerne Arne  Slorbak 12.08.1937

90 år
Sagalund Arne Svein  Halvorsen 23.06.1932
Cetus Gullbrand  Gustavsen 30.07.1932
Druidstjernen Einar Torbjørn  Håland 31.08.1932
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