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Fra Redaksjonens Skrivebord 

Frist for innlevering av stoff 2023
Nr 1 – 15. Februar  •  Nr 2 – 15. Mai  •  Nr 3 – 15. September  •  Nr 4 – 15. november

INNHOLD

Vi i Redaksjonen ønsker å reise mest mulig rundt, 
der hvor vi har anledning, eller budsjett til å være 
med. Redaksjonen er av den oppfatning at det er 
viktig for oss å bygge opp vårt eget nettverk til 
bruk i framtidige reportasjer. Det er også lettere 
for andre der ute og bidra med stoff, når de kan 
koble et ansikt til e-postadressen. 
Vi er utrolig takknemlige for de som har meldt seg 
til tjeneste for Redaksjonen, og vi har bruk for 
flere. Kanskje fra Østfold? Kanskje fra Hamar-
distriktet, eller i Trøndelag? Bare å melde seg til 

barden@fgdo.no, så får vi deg i vår database over 
bidragsytere og utegående reportere. Det er ikke 
farlig, vi har folk i redaksjonen som er behjelpe lige 
om det skulle være noe. 
Vi er også enormt takknemlige for de som opererer 
som vår forlengede arm i de distriktene vi ennå 
ikke har fått tid, eller har budsjett til å delta, men 
vi kommer, vi kommer. På vår forespørsel får vi 
gode reportasjer med tilhørende bilder, med 
billedtekst. Utrolig kjekt. 

1 – Forside foto: Sølvi Braut
2 – Fra Redaksjonen
3 – RSEE
4 – 6. OL Informerer
7 – Fra Island
8 – 9 1års Tegula
10 – 11 Concordia Gilde i Bergen

12 – 13 Hedersdruid R. Syversen 
14 – 15 Hvem hjelper redaksjonen  
16 – 17 Orvar Næss 100år 
18 – Hvorfor har vi fravær 
19 – Broderkjærligheten
20 – 21 SL-aktivitet på Sørvestlandet
22 – Losje Celyn 

23 – 24 Island
25 – Min fotointeresse 
26 – Nyopptatte brødre
27 – 29 Annonser
30 – 31 Vi gratulerer
32 – Dødsfall

Kjære Ordensbrødre



Endelig er vi tilbake i normal drift igjen slik vi kjente den 
før vi stengte ned. Men vi har gjort oss erfaringer i denne 
tiden som har vært nyttige for oss å ta med oss videre.  
Vi har fått vist at vi er en omstillingsbar, fleksibel Orden 
som evner å snu seg raskt rundt og finne gode løsninger 
på aktuelle utfordringer. Vi besto testen. Det er også 
godt å kjenne på at vår unike kultur og våre samværs-
former er godt forankret i oss alle, og gjenkjennbar.

Det har vært stor aktivitet i Ordenen vår, både for 
Grunnlosjene, Storlosjene og i Ordensledelsen. Møter og 
aktiviteter er gjennomført, arbeidsplaner og tiltak satt 
gang. Mange har endelig fått resipiert i GL og SL grader 
og andre igjen har fått sine fortjente tegn, utmerkelser og 
anerkjennelser. Det har også vært gjennomført valg til 
nye embetskollegium og utvalg som skal tiltre i 2023. 

Ordensledelsen erfarer at stadig flere losjer må søke 
unntak for installasjon av medhjelpere og embetsmenn. 
Det er et sårbarhetstegn og kommer nok raskere 
tilkjenne i mindre losjer hvor eldre brødrene har sittet 
flere perioder og har behov for avløsning. Det under-
streker hvor viktig det er å sikre bærekraftige og store 
nok losjer ikke bare av økonomiske og praktiske grunner. 
Det forteller oss hvor viktig rekrutteringsarbeidet er. Det 
krever målrettet innsats og gir utvilsomt best resultater 
når vi mobiliserer sammen. 

Det har vært arbeidet godt i gruppene under 
Ordensakademiet og vi vil til å se flere konkrete resul-
tater fra deres arbeide i 2023 når tiltakene gjennomføres. 
Barden redaksjonen har spilt inn forslag til fornying av 
medlemsbladet både på redaksjonelt og designmessige 
forhold, og vi ser fem til å følge dette videre.

Arbeidet rundt etableringen av egen Islands Riksstorlosje 
i 2023 har også tatt tid. Nå er de praktiske forhold på 
plass, og invitasjoner til arrangementet er sendt ut til 
samtlige GL. 

Forberedelse til Riksmøte er også i full gang. 
Ordensledelsen jobber med å gjennomgå innsendte 
forslag, og å ferdigstille saksdokumenter og annet som 
hører Riksmøte til.

Planleggingen for Verdenskongressen i Stavanger mot 
sommeren 2024 er også i gang og de beste hender hos 
SL Rygir og brødre i underliggende losjer.  

MaMeDo - vårt nye 
matrikkelsystem er 
implementert og det 
gleder oss at stadig 
flere losjer og losje-
brødre tar det aktivt 
i bruk. Som alltid ved 
innføring av nye 
systemer gjøres nyttige erfaringer og vi får flere tilbake-
meldinger på forhold som krever avklaringer, fellesløs-
ninger og tilpasninger. Disse jobbes det videre med. Nå 
ønsker vi først og fremst at flere tar det i bruk, også du 
som losjebror. Logg inn på matrikkelkortet ditt og sjekk 
om dine egne opplysninger stemmer. Veiledning får du 
fra losjen din.

I det nye året ønsker vi fortsatt å rette søkelyset på det 
som kommer og på mulighetene som ligger foran oss. Vi 
må fortsatt utvikle oss for å fremstå som attraktive, ja, vi 
må «trimme oss» for å komme i form. Vi skal videreutvikle 
organisasjon vår og rette fokus mot losjedrift i en ny tid 
forankret i vår historie, våre verdier og i vår tradisjon.

La oss flagge de gode historiene og begeistre hverandre, 
la oss være positive formidlere av det vi lykkes med og 
optimistiske i det å gjøre forbedringer.

Nå skal vi gå inn i julehøytiden med optimisme i å ta fatt 
på oppgavene som ligger foran oss. Takk for den 
betydelige innsatsen som er nedlagt i året som er gått. 
Jeg ser frem til nye møtepunkter og samarbeid med dere 
alle i året som kommer.

Når vi nå betrakter julen som har vært, ser vi som regel 
at det er de enkle tingene – ikke de store anledningene – 
som stråler mest av lykke.

Kjære brødre, jeg ønsker deg og dine nærmeste en 
fredfull og god julehøytid og et riktig Godt Nytt År!

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

Med broderhilsen / 
Með bróður kveðju í EFS 

Geir-Kåre Jordheim
RSEE

Barden nr. 4 – 2022 3

RSEE Geir-Kåre 
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Kjære brødre!
«Når vi nå betrakter julen som har vært, ser vi som regel at det 
er de enkle tingene – ikke de store anledningene – som stråler 
mest av lykke.»



Ordenen informerer
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Julehilsen

Verdige embetsmenn – kjære Ordensbrødre

Julen er en tid for håp, for glede, for omtanke og for raushet ovenfor våre 
medmennesker. Det er også en tid for refleksjoner rundt året som er gått og for 
årene som venter oss. Vi blir kanskje litt mykere, snillere og varmere i julen og 
mange av julens gleder kommer fra våre hjerter. La oss fortsette med det.

Vi vil samtidig få berømme og takke for den betydelige innsatsen som er nedlagt i 
året som er gått og vi ser frem til nye møtepunkter og fortsatt godt samarbeid i året 
som kommer.

I det nye året ønsker vi å rette søkelyset på det som kommer og på mulighetene 
som ligger foran oss. Vi må utvikle oss for at vi fortsatt skal fremstå som foretrukne 
og attraktive, og vi skal vokse og bli flere brødre. Det krever målrettet 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

Den Norske Druidordenen v / Ordensledelsen og bror Jan-Ole på Kanselliet ønsker 
alle brødre og deres nærmeste en riktig God og fredfull julehøytid og et 
fremgangsrikt nytt år!

Med broderhilsen i EFS

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



Ordenen informerer

ISLAND
Den Norske Riksstorlosje inviterer dere til å delta under stiftelsen av Den islandske 
Druidorden FGDO (Hin íslenska Druidregla SGDR) og installasjon av deres valgte 
Riksstorembetsmenn.

LØRDAG, DEN 25. FEBRUAR 2023 I REYKJAVIK

Påmelding til møter og arrangementer gjøres samlet til Kanselliet via skriver i din 
grunnlosje innen 10. januar 2023. Reise og hotellopphold bestiller den enkelte selv 
direkte med flyselskap og hotell. Det er rabattkoder for hotell som du må oppgi.  
Se nærmere opplysninger i invitasjonen som er sendt ut. 

NYE RIKSSTOREMBETSMENN 2023 - 2024
Ordenens Fortrolighetsutvalg har innstilt følgende brødre til Riks Storembetsmenn for 
perioden 2023 – 2027 som ble sendt samtlige SL og GL den 31.10.2022.

Den norske Riksstorlosjes Fortrolighetsutvalg viser til Ordenslovens §44 med 
kommentarer. Det ble det Ridderråd 29.10.2022 i Sandefjord gjort følgende innstilling til 
valg på Riks Stor Old Erk for perioden 2023- 2027: 

ROE Geir Egil Tofsrud Losje Cygnus 

Innstilling til medlemmer i følgende utvalg ble også godkjent:

Fortrolighetsutvalg Embete/grad  Navn  Losje 
RSOE  Geir Egil Tofsrud  Cygnus 
ROE  Kay Hagby  Bardstjernen 
ROE  Asbjørn Strand  Myrica 

Revisjonsutvalg Grad  Navn  Losje 
ROE  Petter Solberg  Fraternitas 
OE  Per Holtan  Abaris 
OE  Tommy Gjerde  Tegula 

ORDENSLEDELSEN FOR PERIODEN 2023 - 2027: 
Iflg. Ordensloven skal Ordenens Fortrolighetsutvalg kunngjøre sitt forslag på Riksstor-
embetsmenn innen 26.desember. Utvalget har valgt allerede nå å kunngjøre sitt forslag. 

Den norske Riksstorlosjes Fortrolighetsutvalg viser til Ordenslovens §40, §41, 
§42 og §44 med kommentarer og legger frem følgende forslag til embetsmenn i 
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RSEE Geir-Kåre Jordheim  Losje Abaris 
RSOE Geir Egil Tofsrud   Losje Cygnus 
RSME Arnfinn Lien   Losje Silva 
RSBibl Bjørn Frode Dechsling  Losje Druidborgen 
RSSkr Håkon A. Skalleberg  Losje Idris 
RSSkm Henning Brørby   Losje Syvstjernen 
RSCM Otto Grønningen   Losje Bardstjernen 
RSV Helge Fjellro   Losje Malus 

Samtaler har vært ført med samtlige av de sittende embetsmenn før Fortrolighetsutvalget 
startet arbeidet med kandidater til den nye Ordensledelsen. 

Samtlige av de nye kandidater er forespurt, har fått tid til å vurdere forespørselen og samtlige 
har svart ja til å være Fortrolighetsutvalgets kandidater. 

Den norske Riksstorlosjes Fortrolighetsutvalg 
Kay Hagby, Svein Gunnar Madsen, Geir Tofsrud 

RIKSMØTE:
Vi minner om tidsfrister: 
10.12.2022  Fortrolighetsutvalgets innstilling til nye embetsmenn i RSL er sendt ut  

og kunngjort 31.10.2022
17.01.2023   Frist for innsendelse av eventuelt annet forslag på nye embetsmenn RSL
24.01.2023  Møteinnkalling til RM sendes ut
10.02.2023  Frist for påmelding
10.02.2023  Frist for innmelding av representanter til RM

Dokumenter til behandling på Riksmøte vil med visse unntak sendes elektronisk for å  
spare de betydelige kostnadene som påløper til trykking og forsendelse i et slikt omfang  
som her kreves. 

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. 

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. Vi håper på god oppslutning om arrangementet 
både fra norske og utenlandske losjer. 

Ordenen informerer
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Verðleika orðan í gulli afhent ROE Ara Óskari 
Jóhannessyni og ROE Ómari Einarssyni 

stúkunni Janusi
Fimmtudaginn 17 nóvember var haldinn sameiginlegur hátíðar fundur hjá stúku-
num Janus og Fjölnir þar sem stjórn hinnar Norsku Drúíd Reglu afhennti ROE 

Ara Óskari Jóhannessyni og ROE Ómari Einarssyni Verðleika orðuna í gulli.

Mættir voru frá Stjórn Reglunnar RSEE Geir-Kåre 
Jordheim og RSOE Geir Egil Tofsrud ásamt 
bræðrum frá Stór Stúkunni Ísafold, stúkunum 
Janus, Fjölnir, Geysir og Gaia sem til samans 
voru 60 bræður saman komnir í lundinum.

Þetta var virkilega hátíðlegur fundur og afhending 
á orðunum samkvæmt stöðluðum fundartexta. 
Minntist RSEE séstaklega á að það væri mikill 
heiður að fá að afhenda þessum bræðrum þessar 
orður. Bæði Ari Óskar og Ómar er stofnendur 
stúkunnar Janus fyrstu stúkunnar á Íslandi og er 
bróðir Ari Óskar drúídi númer eitt (001) og bróðir 

Ómar drúídi númer þrjú (003). Þá má geta þess að 
ekki er langt síðan að þessum bræðrum var 
afhennt Reynsluorðan fyrir 25 ára starf í Reglunni. 
Þeir hafa báðir setið í stjórnum Janusar og Stór 
Stúkunnar Ísafoldar.

Að loknum Hátíðarfundinum var fjölmennur 
eftirfundur þar sem boðið var upp á dýrindis 
ofnbakaðann þorsk með pekanhnetukrönsi. Margt 
var skrafað undir borðum og haldnar ræður til 
heiðurs þeim Ara Óskari og Ómari og þeim 
þökkuð þeirra störf í þágu Drúída á Íslandi. 
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Fra grunnlosjene

Losje Tegula  
- det første “leveåret”

Tekst: Br. Jan Grude, redaksjonen. Arkivfoto

Redaksjonen har vært i kontakt med sentrale 
brødre/embedsmenn i losje Tegula for å 
innhente informasjon og fakta rundt det første 
driftsåret

Stiftelsen av Losje nr 61, Tegula, vår foreløpig 
siste knoppskyting på Ordenstreet vårt, skulle 
egentlig hatt stiftelsesdag lørdag 5.september 
2020. Som kjent dukket denne pandemien opp, 
og utsatte den for oss. Ny Stiftelsesdato ble satt 
til 2. oktober 2021.

Losje Tegula var et faktum og er nå blitt en 
realitet. Det var Losje Jadar som sto bak ideen 
om å stifte en ny losje. Dette pga at de var blitt 
så mange brødre at en deling, og således 

etablering av ny losje var nødvendig. Det 
naturlige stedet for etablering, var Sandnes, 
midt mellom Plenydd i Stavanger og losjene 
Jadar, Skjalgsson og Tryggvason, på Bryne. 
Det ville gjøre SL Rygirs rike større, men også 
tettere sammensveiset.

Prosjektet “Stifte ny losje i Sandnes” ble 
iverksatt høsten 2018 og ble ledet av den gang 
ME i Jadar, br. Tore Erga, som i kraft av sitt 
embede, også var leder av Fremtidsutvalget i 
Jadar. Søknaden om å få stifte ny grunnlosje, 
ble sendt SL Rygir 15.oktober samme år. Se for 
øvrig artikkel om Stiftelsen i Barden nr 3, 
2021.
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Fra grunnlosjene

Det var brødre fra alle losjene på Jæren 
(Plenydd, Jadar, Skjalgsson og Tryggvasson) 
som ønsket å være med som stiftere. Etter litt 
små endringer var det til slutt 28 brødre som er 
stiftere.

Losje Tegula holder til i bydelen Ganddal som 
ligger 5 min sør for Sandnes sentrum og holder 
møtene sine i Ganddal bydeleshus. Her blir det 
rigget for møte i Lunden, og det blir dekket 
bord. Som andre steder går dette arbeide på 
rundgang mellom brødrene.

Ansvaret for brodermåltidet er hos br. Jan 
Magne Østebø en bror med stø erfaring hva 
angår matlaging. Det har oppstått et godt miljø 
rundt dette arbeidet som er bra for å øke 
samholdet mellom brødre fra flere losjer etter 
etableringen av losje Tegula.

Losjens embetsmenn og brødre har lagt ned et 
imoponerende stykke arbeid gjennom Tegulas 
første leveår. Allerede 21 dager etter stiftelsen, 
altså 26.oktober 2021, ble det tatt opp 2 nye 
ovatbrødre, Kjetil Krag og Frank Peder Hansen 
og 1 bror, Odd Egil Malmin 26.april 2022. 

Enda 3 nye søkere er på vei til å bli nye brødre. 
Resepsjon vil finne sted den 17.januar 2023, så 
det vil si 6 nye brødre det første halvannet året, 
slettes ikke verst av losje Tegula dette.

En ovat har fått Bardgraden, Livar Risa, og en 
bardbror har fått Druidgraden, Rune Riskedal.

Losjen har også delt ut to 25 års Veterantegen, 
til Olderkene Åsmund Sola og Tom Reke. 

Går du på besøk, får du også besøk. Det er et 
motto som Losje Tegula lever etter. Gjennom 
året har losjens brødre vært flinke til å besøke 
andre losjer, fra losje Nidaros i nord og ned 
langs vestlandet til det blide sørland, og videre 
østover. Det har også blitt et par utenlansturer 
til både Island og Danmark. 15-20 forskjellige 
Losjer over det ganske land/utland har det nok 

blitt, og det er ikke mange av møtene i SL 
Rygirs område de ikke har vært representert.

ROE, og stifter, br. Tommy Gjerde hadde idéelt 
innlegg både på Stiftelsesmøtet, og nå på 
ettårsdagen, hvor deler av historien bak 
stiftelsen fremkommer. Ta gjerne turen på neste 
Stiftelsesdag i Tegula og få med dere hvordan 
de har det på Sandnes. Alle er hjertelig 
velkomne, alltid, refereres det fra EE, br. Robin 
A. Landrock.

Tegula, som sin moderlosje Jadar, er allerede i 
gang med temamøte, som avholdes en fredag, 
slik at langveisfarende også har en mulighet for 
å være med. Flere losjer rundt om i landet 
arrangerer slike fredags-/temamøter, dette 
kommer Redaksjonen tilbake til i en senere 
artikkel.

Dette er noe som gir brødrene mersmak og kan 
virkelig anbefales til resten av losje-Norge. Da 
er det ekstra kjekt når Tegula får gjenbesøk 
som igjen er med på å lage en god losjekveld.

Det sosiale er det også viktig å pleie, I trivselens 
navn er det blitt invitert til pubkvelder på byen, 
med mye god prat og trivsel. En yperlig arena 
for å utvikle vennskapet brødrene imellom. 
Leder av Festutvalget, og også høyre Old Ovat, 
br.  Jan Magne Østebø har også hatt sommerfest 
på hytta si, hvor det ble servert både god mat 
og undeholdning. Ellers så møtes brødrene ved 
små anledninger når anledningen byr seg, 
enten det er over en kaffekopp eller en pizza.

Som en kuriositet kan nevnes at en annen GL i 
SL Rygir, nemlig Tryggvason, feiret sitt 10 års 
jubileum nå i høst, og SL Rygir har passert sine 
første 20 år. Det ser ut til noe gjøres riktig på 
sørvestlandet.

Embedsmenn og brødre i losje Tegula vil ønske 
resten av losje-Norge en god jul og et godt 
nyttår.
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Fra grunnlosjene

Concordia Gilde i Bergen
Skrevet av: Leif-Børge Meland, Sekretær 

Frå 8. juni til 10. juni var Concordia Gilde i 
Bergen på tur saman med våre damer til Flor og 
Fjære, blomterparken på øya Hidle i Ryfylke.

Tilsaman 28 personar.

Turen starta frå Bystasjonen i Bergen og gjekk 
med buss til Fjordline sin terminal i Jekteviken 
i Bergen.

Bussen følgde oss om bord for bruk på tilbake-
turen.

Båtturen med Fjordline er ei fin oppleving der 
leia går mellom holmar og skjær langs kysten 
til Risavika. Når ein sit framme i salongen med 
hyggelege menneskjer og let praten gå og nyt 
omgjevnadene, går berre tida så altfor fort. Før 
me kom til Risavika var det tid for buffé heilt 

akterut på båten. Me gjekk i land og med eigen 
buss som frakta oss til Stavanger for overnatting 
på hotell.

Dagen etter var det omvising i Stavanger, 
sjølvsagt med eigen buss og med profesjonell 
guide frå eigne rekker, Kjell Dagfinn Berg.

Me besøkte «Sverd i Fjell», eit monumentet i 
Hafrsfjord til minne om slaget i 872 då Harald 
Hårfagre samla Noreg til eitt rike. På ein 
plakett ved sida av står det mellom anna: 
«Rikssamlingen i Hafrsfjord innviet av Kong 
Olav V i 1983».

Så gjekk turen til Ullanhaug og Ullanhaugtårnet. 
Ullandhaugtårnet er 64 meter høgt og er eit 
telekommunikasjonstårn bygd i 1964.
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Fra grunnlosjene

I november i 2001 fekk dåverande ordførar 
brev frå ei fem år gamal jente. Den vesle jenta 
er i dag 26 år. Ordføraren tente på ideen hennar 
om lys i tårnet. Telenor sette ideen ut i livet. 
Lysa vert tent 1. søndag i advent kvart år og 
lyser i heile jula.

Men me må ikkje gløyma Gamle Stavanger.

Husa i Gamle Stavanger var til nedfalls og 
mange ville rive heile området. Eldskjeler 
meinte noko anna og vart høyrd.

I dag står område fram som ei stor samling av 
gamle bustadhus og eit levande buområde. Det 
er 173 verna og restaurerte trehus frå slutten av 
1700 og til slutten av 1800 talet.

Så bar det utover til hovudmålet for turen, 
Hidle og blomsterparken, med snøggbåt.

Og for ein blomsterpark. Mange planter ein 
normalt berre finn i varmare strok som palmer, 
kaktus, bambus og mange fleire veks her. 
Kaktusen, Saguaro, (kanskje kan me kalla han 
«vegvisarkaktus») veks mellom anna i Arizona 

og kan bli opp til 12m høg. Katusane her på 
Flor og Fjære er henta frå Spania. Ei flott 
oppleving på stiar mellom rennande vatn og 
blomsterprakt.

For å sleppe å frakta sårbare planter til vinter-
opphald i drivhusa på fastlandet har dei 
investert i eit stort drivhus på øya.

Drivhuset er reine palmehagen og her fekk me 
servert tre retters middag.

Framifrå god middag og store porsjonar. Ikkje 
mogleg å gå svolten frå det bordet

Dagen etter var me på veg heim. Turen gjekk 
frå Stavanger via Ryfast (undersjøisk tunnel) 
under søre spissen av Hidle til Tau. Vidare til 
Årdal i Hjelmeland kommune og ferje til 
Nesvik og langs Jøsenfjorden til lunsj i Ølen. 
Siste etappe til Sandvikvåg med ferje til 
Halhjem og strake vegen til Bergen.
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ROE Reidar Syversen
Skrevet av: Br. Sverre Brodal og, br. Finn Egil Johannessen

Foto: Br. Sverre Brodal

Hedersdruid og 7.far i huset, br. Reidar Syversen 
ble innviet Ovat den 28.9.1972, og han fikk nå, 
3.10.22, tildelt sitt senior-veterantegn. 

RSEE, br. Geir-Kåre Jordheim; RSOE, br. Geir E. 
Tofsrud og RSV, br. Arnfinn Lien, sto for den 
høytidelige tildelingen – assistert av tre storem-
betsmenn fra SL Eidsiva.  

Det var 50 brødre til stede fra fjern og nær, inkl 12 
Riks Old Erker, hvorav 3 hedersdruider, i tillegg 
til de 3 nevnte Riks Stor Embetsmenn. Utover 
dette var hele 8 grunnlosjer representert.  

Det flotte ritualet for tildeling av 50-årstegn ble 
gjennomført med ro, verdighet og stil, under 
ledelse av RSEE br. Geir-Kåre Jordheim. 

Under «ordet fritt» kom det mange gratulasjoner 
fra de tilstedeværende brødrene. Vår nye seniorve-
teran takket så mye for tegnet og alle hyggelige 
gratulasjoner og hilsninger. Han var både glad og 
takknemlig for at så mange ønsket å delta på 
møtet.  

Under brodermåltidet gikk praten lett. Brødrene 
storkoste seg med god mat og drikke, og det 
summet godt i lokalet; som seg hør og bør når 
brødre i vår Orden samles. 

Det var flere som ønsket å si noen ord under 
brodermåltidet. Det står respekt av 50 års teneste i 
Ordenen, var fellesnevneren. Br. Reidar kjennes 
som en engasjert bror, som bærer både det danske 
og det svenske fortjenestetegnet, ved siden av det 

norske. Han verdsettes også for å formidle 
Ordenens kjerneverdier, nesten som rett fra hjertet. 
Br. Reidar er også kjent for å se aalle brødre, 
ovater som Storembedsmenn. 

Hedersdruid br. Finn Egil Johannessen, tok også 
ordet for å gratulere br. Reidar med sitt nye 
hederstegn. Bror Finn Egil benyttet anledningen 
til å mimre litt om alt br. Reidar og han har vært 
med på. Det må være lov å mimre litt på en sådan 
kveld, når de to har vært på en felles reise gjennom 
store deler av sin druidiske vandring. De to hadde 
jo så mye som 20 år sammen i ordensledelsen. 
Han la vekt på at han kjente bror Reidar som en 
bror som har lagt ned et usedvanlig stort 
engasjement og arbeid for Ordenen. Når det 
gjelder kunnskap hevdet Finn Egil at han faktisk 
ikke vet om andre i vår Orden som har så stor 
kunnskap om druidismen, dens lære og våre 
ritualer.  

Han avsluttet med å utbringe en skål for heders-
druid og nå senior-veteran, bror Reidar. 

Br. Reidar takket igjen for tildelingen av 
50-årstegnet, og takket også for alle gode ord. Han 
sa at det ikke var så stor prestasjon å få senior-
veterantegnet. «Det eneste du trenger er å overleve 
i 50 år» sa han med et glimt i øyet. Han satte stor 
pris på at han hadde fått lov til å være med på 
denne reisen. 

Noe av det han satte høyest var etableringen av 
Birgitta-ordenen i Hamar og Elverum.  
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SEE, SL Eidsiva, br. Sverre Brodal, fikk i oppdrag 
av Ordensledelsen å overrekke sju røde roser til 
jubilanten. Han benyttet samtidig anledningen til å 
takke bror Reidar for det gode samarbeidet 
gjennom mange år. Han sa videre at br. Reidar i 
prinsippet hadde rett i at det bare gjelder å 
overleve lenge nok for å få 50-årstegnet, men 
presiserte at det var 50 år med stort innhold og 
betydelig innsats for Ordenen i br. Reidar sitt 
tilfelle.  

Hedersdruid bror Finn Egil ble med hedersdruid 
og seniorveteran bror Reidar hjem til «Syversen 

pensjonat» i Ottestad etter møtet. Vi kan bare 
tenke oss hvordan praten gikk der – om 
Druidordenens fortid, nåtid og framtid – langt ut i 
de sene nattetimer. 

Gratulerer med 50 år i Ordenens tjeneste, bror 
Reidar. 

Innlegget er redigert og forkortet for å få alt med.

Fra venstre: RSOE Geir E. Tofsrud, RSEE Geir-Kåre Jordheim, seniorveteran og hedersdruid Reidar 
Syversen, EE i losje Nemeton Henning Øland, RSV Arnfinn Lien. 
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Mine brødre. 

I forbindelse med at Bardens redaksjon ble 
omlokalisert til SL Rygir, har det vært litt 
‘armer og bein’, men vi føler at vi har kommet 
ned med beina sånn noenlunde på jorda. 
Redaksjonen ønsker at Barden skal være et 
medlemsblad for HELE losje-Norge, derfor er 
vi avhengige av stoff fra dere der ute. 
Inntil nå har vi hatt 4 nesten faste ‘reportere’ 
som er oss behjelpelige fra sitt område. 

Følgende brødre har engasjert seg: 

SEE, br. Charles Nyfløt, eller br. Charlie som 
han kjennes best som, er en ivrig bidragsyter. 
Han er leder av vårt nasjonale rekrutterings-
prosjekt så det er av stor interesse å få jevnlige 
drypp derfra.
Vi ‘bruker’ ham også til andre oppdrag i hans 
nedslagsfelt, Nordstjernen og SL Viken. En 
god og aktiv bror å ha med seg.
Br. Charlie er behørig presentert i tidlligere 
nummer av Barden. 

Br. Rolf Anker-Eriksen, trenger neppe noen 
nærmere presentasjon. Vi er heldige som har 
fått med oss ekspertisen fra siste redaksjon, før 
vi overtok. Br. Rolf er en viktig, og dyktig 
bidragsyter og bidrar der det passer inn. Takk 
for at du fortsatt vil være med br. Rolf, vi setter 
pris på dine innspill.

Br. Arne Jørgen Løvland, Sanden, er en 
musikkinteressert bidragsyter fra SL Agder sitt 
område. Br. Arne Jørgen har begynt å levere til 
oss, og vi vil nok i framtida benytte oss av hans 
ekspertise innen sine interesseområder. Br. 
Arne Jørgen har undervist i grunnskolen og i 
videregående skoler i nær 30 år. Han har også 
gitt ut flere lærebøker og har drevet eget forlag. 
Det er også ønskelig at han kan lage egne 
reportasjer der hvor det ikke er mulig for 
Redaksjonen å være representert.
Dette gjelder forøvrig alle de som har sagt seg 
villige til å være med, eller som har tilbydd sine 
tjenester. 

SSKR br. William Jenssen, har SL Bjørgvin 
som sitt nedslagsfelt, og er allerede med og 
bidrar til reportasjer. Br. William søkte seg inn 
i Losje Corona av flere grunner. Det var det 
mystiske og ikke minst det sosiale med å 
komme seg ut som var avgjørende. 
Han kom tidlig inn i Festutvalget og fikk 
dermed god kontakt med brødrene, siden gikk 
ferden videre til Musikk, ME, EE, TjOE og nå 
SSKR. 
Det å lære å bli en bedre utgave av seg selv har 
vist seg å være et godt valg for meg  og et godt 
valg for fremtiden. Livslang læring er et godt 
motto.
Br. William er gift med Solveig, har to barn og 
4 barnebarn. 

Hvem hjelper redaksjonen?
Skrevet av: Reidar Øksnevad, redaktør
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SBIBL br. Torgeir Aasen, Sanden, har også 
SL Agder som sitt nedslagsfelt, og med litt 
andre interesseområder enn br. Arne Jørgen. De 
vil således utfylle hverandre på en god måte.
Hvem er br. Torgeir? En sunn og sterk 50-åring, 
som er veldig aktiv innen losjearbeid. Han har 
flere embedsverv bak seg (hele 6 perioder) i 
losje Sanden, og er nå SBIBL i SL Agder. Han 
har også vært veldig aktiv innenfor losjeopp-
læring, både i GL- og SL- gradene. Br. Torgeir 
er også SL Agder sin representant i det nasjonale 

rekrutteringsprosjektet. På privaten liker br. 
Torgeir seg sammen med familien, og til fots i 
fjellet. Han er også spinning-instruktør for den 
lokale sykkeklubben.

Vi ønsker som sagt at Barden skal være et 
medlemsblad for HELE losje-Norge. For å få 
det til er vi avhengige av å reise litt rundt, noe 
vi også gjør, men det er viktig for oss å ha 
sporadiske og faste reportere der ute.

Foto: Jan Grude
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Hedersdruid Orvar Næss 100 år
Den 25. oktober fylte vår Ridder av Den Druidiske 
Filosofi og Heders Druid Orvar Almar Næss 100 år. 
Etter det jeg har innhentet av opplysninger er han 
den eneste bror i vår orden som har nådd denne 
alder! Siden ingen fra vår Ordensledelse hadde 
anledning til å delta, fikk jeg i oppdrag fra vår Riks 
Stor Edel Erk å bringe med syv røde roser og et 
gratulasjons kort.
Roser av aller beste kvalitet ble medbrakt, sammen 
med gratulasjonskort fra Storlosjen Viken og bror 
Orvars grunnlosje Pythagoras. Jeg tok også med de 
fire siste nummer av Barden, matrikkelen og 
møteboken samt planverket til FGDO rekrutterings-
komite. Vi som avla bror Orvar besøk var SME i SL 
Viken Arild Gjervan, EE i Losje Pythagoras Frank 
Maugesten og undertegnede SEE i SL Viken, 
Charles Nyfløt. Kl.12.00 den 25.oktober hadde bror 
Arild avtalt med Majorstuhjemmet avdeling Økern 
at vårt besøk skulle finne sted. Bror Arild har hatt 
jevnlig kontakt med bror Orvar, og ut fra hans 
tidligere besøk må det være lov å si at vi var 
«spente» på hans medisinske tilstand. Men vi ble 
egentlig veldig positivt overasket i så hensende! 
Han var overveldet og glad med en gang vi ankom 
Majorstuhjemmet avdeling Tørteberg. Dette er en 
avdeling med 18 plasser som egentlig tilhører 
Majorstuhjemmet, som er under ombygging for 
tiden. Personellet på avdelingen mottok oss på en 
veldig hyggelig og fin måte utenfor rommet til bror 
Orvar! De laget i stand kaffe, satte et norsk flagg på 
bordet og skar opp medbrakt rullekake. De tok 
bilder for oss med våre mobile telefoner.
Vi hadde en veldig fin og verdig stund med vår 
kjære bror Orvar! Han var ikke alltid «helt med» når 
vi snakket med ham, og hørselen hans var tydelig 
svekket også.
Ridder Orvar var veldig opptatt av regaliene våre og 
kommenterte det med «begeistrende bemerkninger» 
flere ganger mens vi var hos ham! 
Vi leste stående en prolog om nestekjærlighet, som 
vi leste en tredjedel hver! Undertegnede første del, 
så bror Arild som leste andre del og til slutt bror 
Frank, tredje del. Dette var noe han satte veldig stor 
pris på og han ble tydelig beveget og veldig rørt av 

denne seansen. Dette ble for øvrig filmet av det 
velvillige personalet på Økern Sykehjem. Tiden går 
fort i godt selskap heter det, vi avsluttet vårt 
begivenhetsrike besøk hos vår Kjære bror Orvar 
kl.13.30.
Helgen før vi besøkte bror Orvar, «leste jeg meg 
opp» i Barden på vår 100-årige bror Orvars virke i 
vår Orden, fra hans opptagelse den 16.03.1960 i 
Losje Merlins-Stjernes lokaler som den gang som lå 
i Villa «Klosterborg» i Drammensveien 112B i 
Oslo. Jeg ble ærlig talt temmelig overrasket når jeg 
ser hva han har bidratt med igjennom sitt losje liv! 
Det tror jeg ærlig talt ikke mange brødre har «noe 
begrep om»? For det er enormt mye og nesten 
ubeskrivelig. Når jeg har spurt de som påstår at de 
kjenner Orvar godt, sier: «ja han skrev i mange år 
Orvars hjørne» i Barden. Men det er bare en liten 
del av hans ni tidige artikler i Barden igjennom 
mange år. Hans første artikkel sto faktisk i Barden 
nr. 4 i august 1962 som omhandlet Refleksjoner om 
broderkjærligheten: 
Vi vet jo alle at Druidismen hviler på det grunnlag 
at det hos alle brødre skal utvikles det sinnelag at de 
innbyrdes kan erkjenne og respektere hverandre 
uansett det tenkesett hver enkelt representerer.
Jeg tror dette er et viktig element av broderkjær-
lighet, dette å kunne utvikle hos seg selv den 
tankegang som kan gi plass for andres tanker ved 
siden av sine egne. Dette at man ikke av selvgodhet 
og selvrettferdighet får den oppfatning at en selv 
tenker riktigere enn den hvis tenkesett er et annet. 
Aktelse og respekt for sin neste er sann Druidisme! 
(Dette er bare et lite utdrag av Orvars første 
artikkel i Barden). Men så var faktisk vår bror 
Orvar nesten på vei til å vurdere å slutte i 
Druidordenen vår våren 1963! Men så etter å ha 
reflektert og satt seg inn i kjerneverdiene i 
Druidismen skrev han følgende i nr. 2 av Barden i 
april 1963: Hvem vil ikke være med på å strebe etter 
en ren og dyp livsanskuelse? - Hvem blir ikke grepet 
av Merlins manende ord? Hvem blir ikke vekket til 
ettertanke av ritualets symbolikk, vekket til selver-
kjennelse og selvoppdragelse?
Slik så jeg det for 3 år siden, og jeg gjør IGJEN det 
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fremdeles. Og likevel er det 
nok at disse verdier bare er 
der, ligger der så å si latente? 
Er det ikke viktig at de aktivi-
seres, at de kaller og 
engasjerer? (Dette er bare et 
lite utdrag av en lang artikkel) 
Bror Orvar skrev sine artikler 
om Druidisme i hele 54 år. 
Den siste artikkel Orvar skrev 
var i Barden nr. 5 2015 Og det 
er vel ingen som har bidratt 
med artikler i så stor grad til 
vårt medlemsblad Barden 
som han. Alt er skrevet i en 
filosofisk, pedagogisk stil 
som er en «ren fornøyelse» å 
lese for en Druid. Både Druidisk historie, reflek-
sjoner, tenke-og væremåte analyseres ut fra en 
losjebror med virkelig kapasitet av visdom innenfor 
Druidisme!
Vi har alle mye å lære av vår kjære bror Orvars 
skriverier. Jeg betrakter dette faktisk som kjernever-
diene i vår Druidiske lære. Bror Orvar skrev bl.a.: 
Behovet for idealer vil øke, fordi det er så få av 
dem. Behovet for den fredelige atmosfære i lunden 
vil øke og behovet for menneskeverdet vil øke! 
Uten idealer kan ikke mennesket leve. Uten troen på 
livet blir livet en ørkenvandring!
Vi må tenke stort! og aldri miste troen på at det 
nytter! Og det store-ja! Det er å leve et noenlunde 
fullverdig liv, med respekt for andre og seg selv. Og 
dette livet tror jeg bare kan leves i menneskelige 
relasjoner.
Når jeg så går igjennom hva vår 100-årige Ridder 
av Filosofi har hatt av embeter og utmerkelser i vår 
Orden er det følgende:
• Edel Erk i losje Merlins-Stjerne 1965-1967
• Tj. Old Erk i losje Merlins-Stjerne 1967-1971
• Edel Erk i Høy Erk Kapitelet 1972-1978
• Riks Stor Med Erk 1977-1985
• Vice President SGLD 1980-1986
• Edel Erk i losje Pythagoras 1987-1989
• Tj.Old Erk i losje Pythagoras 1989-1991
• Ridderkapitelet 1987-1994
• Ridderkapitelmester 1994- 2007
• Stifter av losje nr.15 Pythagoras 1979 

Av æresbevisninger innehar 
vår Heders Druid bror Orvar 
følgende:
•   Erkjentlighets tegn i losje 

Pythagoras,09. november 
2001

•   Ordenens Fortjeneste tegn i 
gull, 23. april 2005

•   Ordenens Hederstegn,  
2. september 2008

Dessuten var vår Ridder Orvar 
leder av det såkalte Ekspan-
sjonsutvalget i vår Orden, både 
nasjonalt og internasjonalt i 
mange år og det var faktisk 
bror Orvar som kontaktet den 
islandske Ambassaden og 

opprettet samarbeidet med Island. Utarbeidelse av 
informasjon til Aschehoug Forlags leksikon om 
Druidorden i 1975, var bror Orvars verk. Han var en 
stor bidragsyter med konsekvensanalyse for 
opp rettelse av Storlosjer i Norge. Hedersdruid 
Orvar Alamar Næss har som alle sikkert forstår 
«satt tydelige spor etter seg» i vår Orden. Vår 
Ridder bror Orvar Almar Næss er født i Horten og 
utdannet lærer.Han studerte ved Universitetet i Oslo 
og tok fageksamen i språk, vitenskap, fonetikk, 
filosofi og latin, senere også historie. Han studerte 
et år ved University of Illinois på Fulbright-stipend. 
Ved siden av sine studier var han reiseleder. Han 
arbeidet som lektor ved flere videregående skoler, 
men det var ved Persbråten videregående skole i 
Oslo han trivdes best. Han underviste der til han var 
70 år. I tillegg underviste han på Bjørknes 
Privatskole i Oslo. Han var gift med Margot, som 
han fikk to døtre og en sønn med. Han har også vært 
et natur-og friluftsmenneske og en kjent skikkelse i 
skisporet i Oslo marka, dessuten hadde han en båt 
som ble flittig brukt i Oslofjorden. Hans kone 
Margot døde så alt for tidlig. Etter det ble hans hund 
Tanja en viktig turkamerat i hans pensjonstilværelse 
på Røa i Oslo. Orvar Almar Næss har vært sterkt 
samfunnsengasjert også politisk i sin bydel i Oslo. 
Han var medforfatter av boken Røa mot år 2000.
Et portrett av Hedersdruid Orvar Næss henger i 
Druidenes Hus i Oslo.

SEE i SL Viken Charles Nyfløt
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Alle er vi glad for å få lov til møte 
andre brødre på losjemøtene. Alltid 
har vi forventinger til at vi skal få en 
fin kveld sammen. Til tross for ulike 
møter og med mange ulike mennesker 
får vi alltid en fin kveld i Enhet, Fred 
og Samhold, EFS.

Min bekymring går på hvorfor vi enkelte 
ganger kan ha så mye som 40% fravær. Vi har 
meldt oss inn i en losje, betaler kontingent, og 
tar det som en selvfølge at andre på sin fritid 
forbereder seg og gjennomfører møtene. 
Hvorfor er det så mange som allikevel ikke 
kommer på møtene? Det vil alltid være enkelte 
som ikke kan komme på et møte av ulike 
årsaker, være seg overtid, jobbreise eller 
familiære opplevelser. Men hverken en arbeids-
plass eller et fotballag ville overlevd med 40 % 
fravær.

Klarer vi som losje å tenke litt nytt tilpasset en 
ny tid? Er det ting under møtene, brodermål-
tidet eller etterlosjen som kan tilpasses slik at 
flere av de 40% kommer?

Personlig var jeg på vei til å ville kutte ut å gå 
på enkelte møter. Etter lang tids plage med 
fordøyelsen og tilhørende smerter ble det 
konstatert irritabelt tarmsyndrom. Ikke farlig, 
men kostholdet må tilpasses. Denne plagen har 
ca 20% av befolkningen. Da ble det for meg å 
se på møteinnkallingen og kveldens meny som 
ville avgjøre om jeg skulle melde forfall. Flere 
losjer har sågar ikke kveldens meny med i 
innkallinga.

Min kone aksepterte ikke dette. Hun foreslo at 
jeg skulle kjøpe og ta med meg mat selv. Godt 

forslag som har fungert bra. Men det 
er ikke alle som har mot til å gjøre 
dette. Det er enklere å melde forfall 
og ikke bli sett på som en raring?

Heldigvis ser jeg i det nye påmelding 
systemet, MAMEDO, at dette nå vil 
bli tatt hensyn til at ikke alle kan  

               spise alt.

Inne i Lunden har vi kjøreregler. Man skal sitte 
der man blir henvist plass, og må man forlate 
Lunden er det prosedyrer som skal følges. Jeg 
kjenner personlig en meget oppegående person 
som aldri kunne ha gått på et losjemøte slik 
som vi har det med våre prosedyrer. Grunnet 
hans form for prostata må vedkommende ha 
klart for seg hvor toalett finnes, sitte nær 
utgang, og vite og at der er fri bane når behovet 
melder seg. Det viser seg at denne form for 
prostataproblem er det flere som plages med. 
Alle menns prostata begynner å vokse fra 35 
års alderen. Heldigvis får de fleste ingen 
problem.

Jeg vet det gjøres mye godt arbeid med å 
kontakte brødre som ikke kommer på møter. En 
telefonsamtale er å vise omsorg, men det gir 
også den enkleste måten å unngå å åpne seg for 
å komme inn til roten av problemet med at en 
melder forfall.

Som losje bør vi være i forkant med å tilpasse 
oss endrede behov. Ikke sette noen i gapestokk, 
men rett og slett fortelle aktivt at losjen har 
endret prosedyrer tilpasset en ny tid.

Hvorfor har vi fravær  
fra våre møter?
Tekst: Ringbror Ragnar Høibakke, Skjalgsson
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Ideelt

Ringradsmøte arbeider i troskapens og broderkjær-
lighetens ånd. Troskapen til losjen og fremfor alt 
troskapen til sannheten. 
Sannheten har fryktelig dårlige kår for tiden. 
Broderkjærligheten tatt ut i den ytre verden er neste-
kjærligheten. I den kristne religion som vår kultur 
bygger på regnes det å elske sin neste som seg selv 
som det viktigste bud. 
Nestekjærligheten har trange kår for tiden.
Jeg kan bare nevne krigen i Ukraina og terrorangrep 
mot Pride. Vi får stadig høre om krigens grusom-
heter, brudd på krigens regler, mishandling og tortur 
av sivile mennesker. Pridebevegelsen kjemper for at 
alle mennesker skal ha rett til å elske hvem de vil. 
Dessverre er det ikke alle som forsvarer denne 
retten. Om det skyldes religiøse, politiske eller rene 
følelsesmessige årsaker varierer nok. Kanskje er det 
et eksempel på at noen setter egne behov og oppfat-
ninger fremfor andres ønsker og drømmer i livet. 
I losjen snakker vi om troskapen mot losjen og 
losjens idealer. Det er grunnleggende i den druidiske 
ånd at vi er tro mot sannheten. I dag blir vi presentert 
for utsagn som er klart usanne. Det usanne budskapet 
blir servert til tross for at den som presenterer 
historien også er klar over at budskapet er løgn. 
Løgnene blir presentert av både politikere og 
næringsdrivende. Det blir faktisk vanskeligere og 
vanskeligere å skille mellom løgn og sannhet. Vi blir 
bombardert av informasjon og meninger og det kan 
være vanskelig å skille sannheten fra løgn. 
Ved murens fall i 1989 ble et regime som bygget på 
persondyrkelse og frykt for fri informasjon og 
meningsutveksling avsluttet. Løgn og alternative 
sannheter var en strategi for østblokkregimet til å 
overleve. Etter murens fall har vi hatt 30 år med 
fremgang på en rekke områder. Økonomisk 
fremgang, åpenhet og demokrati, sannhet og 
samarbeid. Maktovergrep og undertrykkelse som 
har blitt begått i etterkrigstiden har blitt avdekket og 
det har blitt tatt et oppgjør hvor de forulempede har 
fått oppreisning. 

Dessverre utvikler Europa seg i feil retning nå. 
Britene meldte seg ut av en Europeisk union som har 
vært stabiliserende og ledet til samarbeid og velstand 
til de underutviklede delene av Europa. Grunnen til 
Brexit var at Storbritannia følte de måtte bidra mer 
enn de fikk tilbake. Det er sikkert riktig, men 
utjevning av forskjeller gir større stabilitet og mindre 
spenninger. Vi ser andre nasjoner hvor enkelte 
politikere spiller på fremmedfrykt med innblanding 
av moralisme og religion. Vi beveger oss i feil 
retning. Russlands angrep på Ukraina og nå sist 
annektering av Ukrainske områder er også et 
eksempel på at verden beveger seg i feil retning.
Nå tenker dere kanskje at jeg svartmaler situasjonen. 
Og jeg synes utviklingen i verden er fryktelig trist 
for tiden. Selv var jeg i forsvaret i Nord – Norge og 
avtjente verneplikten. Jeg opplevde gleden ved at vi 
fikk en stabil situasjon uten frykt for krig og vold. 
I dag føler vi oss vel ganske maktesløse. Det er 
storpolitikken som styrer. Vi er vel alle enige om at 
Putin er aggressor. Men hva kan vi gjøre? Dessverre 
er det nok ikke så mye vi kan gjøre, men vi kan 
holde fast ved det vi lærer i losjen. Arbeide for 
nestekjærlighet og sannferdighet i vår daglige 
fremtreden. Vi kan være de som går i bresjen for 
enkeltmenneskets frihet til å elske hvem de vil. 
Arbeide for at de som ikke har fått rettferdighet, skal 
få rettferdighet. Vi kan være meningsbærere for at 
konspiratoriske tanker ikke skal få næring. Vi kan 
prøve å dempe konfliktene. Ikke bidra til stigmati-
sering og fremmedfrykt. Vi skal følge Stor Edel Erks 
anmodning ved avslutning av dette losjemøte å 
bringe broderkjærlighetens bud ut i den ytre verden. 
På den måten kan vi gjennom losjen utvikle oss til å 
bli bedre mennesker. 
Så får vi glede oss over at vi kan gå i losjen og la 
freden i losjemøte, repetisjonen av det kjente gi oss 
ro og en god indre losje. Glede oss over at vi i losjen 
møter venner som vil oss vel og som gir oss en trygg 
ramme i en urolig verden.

Broderkjærligheten
Tekst: Ole Jakob Kverneland, SL Rygir
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Hausten er tida for Storlosjemøter (SL-møter) 
i 5. og 6. grad. Ikkje noko unntak på 
Sørvestlandet. I uke 39, nærare bestemt 
onsdag 28. september, fredag 30. september 
og laurdag 1. oktober, var det Ringgradsmøter 
i henholdsvis SL Agder, SL Rygir og  
SL Bjørgvin. EE, br. Hans Hellsten, Celyn, 
var tilstades på alle 3 møtene, redaktør br. 
Reidar på de 2 siste.

Aktiviteten er stor og på denne kanten av 
landet, med henholdsvis 5(+1), 7 og 11 nye 
ringgradsbrødre. 5+1 i SL Agder er fordi ein 
av resipiendane fekk ringgraden i SL Ra den 
9. september. Altså, 24 nye Ringradsbrødre i 
på 4 dagar i haust, berre på Sørvestlandet, 
minner om høg aktivitet på denne kanten av 
losje-Norge.

Møtet i SL Agder vart gjennomført med losje 
Terrapax utanfor Grimstad, som vertskap, 

mens SL Rygir var i Druidenens Hus på 
Bryne, med losje Jadar som vert, og SL 
Bjørgvin hadde sitt møte i Odda, med losje 
Mizar som vertskap. Takk til alle Grunnlosjar 
som påtar seg å væra arrangør av dei 
forskjellige SL-møtene.

Alle møta vart gjennomførde med stil og 
verdigheit iht våre gamle druidiske skikkar.  
Takk til godt førebudde embedsmenn frå dei 
forskjellige Storlosjane.

Det er meir vanleg å reise på besøk til andre 
grunnlosjer, men for dei som har anledning til 
og å reise på andre SL’ar sine møter, er det 
absolutt å anbefala. Då får ein innblikk i 
korleis andre SL’ar gjennomfører sine møter, 
og kan ta litt lærdom og eventuelle tips og 
idéar med seg heim til eigen SL.

Storlosjeaktivitet på Sørvestlandet
Tekst: Br. Hans Hellsten, Celyn og br. Reidar Øksnevad, redaktør

Foto: Br. Odd Magnor Mellemstrand, Rygir og br. Reidar Øksnevad, redaktør
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SL Bjørgvin. Bak f.v: Svein Norheim - Malus, Torbjørn Toft - Malus, Steven Bruflat - Malus, 
Arild Stue - Malus, Per Ove Sekse - Mizar, Terje bjelland - Mizar. 
Framme f.v.: Eivind H. Hermansen - Corona, Bjarne Sjurstræ - Mizar, Helge Kjøndal - 
Corona, Eilert Herland - Mithras, Einar Leon Olsen - Mithras.

SL Rygir. Bak f.v. Sverre Bjerring, Yggdrasil, Arild T. Larsen og Robin A. Landrock,  
begge Tegula og Torbjørn Erga, Jadar. Foran f.v. Stein Austtun, Plenydd,  
Lars Jørn Bøjstrup, Skjalgsson og Edvin Harry Hustavnes, Jadar.
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Torsdag 25. august 2022 markerte vi 40 
års jubileum for losje Celyn, og 29 brødre deltok i 
nattens møte, 4 stiftere var tilstede: Brødrene Odd 
Nygaard, Per Danielsen, Kjell Engervik og Leif 
Hille. De to førstnevnte ble tildelt Losjens 
Erkjentlighetstegn denne aftenen. Vi er stifterne, 
og spesielt i natt, Old Erkene Odd og Per – en stor 
takk skyldig, for deres kreativitet, stå-på-vilje og 
ikke minst evne til å nå fastsatte mål.
Losjen i Mandal ble stiftet 21. august 1982, av 24 
brødre fra losje Selago. Celyn har satt Lund flere 
steder, før de kjøpte sitt eget hus på Frøysland. 
Stiftelsesdagen, stifterne, all dugnadsinnsatsen og 
ikke minst brødrenes omsorg for hverandre ble 
behørig feiret denne natten.

Torsdag 8. september 2022 var det tid for nok en 
tildeling av Losjens Erkjentlighetstegn.
Denne gangen var turen kommet til OE, br. Odin 
Hellsten. Han ble tatt opp i Losjen 2.april 1987, 
hvorav 11 av disse årene i ulike embeter. Br. Odin 
har også vært SBIBL i Agder i en periode.
Undervisning av egne brødre (både privat og i 

losjen), Bardspillet, Hummerbordet og Rekebordet 
er bare noe av aktivitetene som har nytt godt av 
hans kompetanse og engasjement. Han deltar 
alltid på dugnader, og har neppe ordet nei i sitt 
vokabular. 

Torsdag 22. september 2022 
41 brødre var forsamlet da OE, br. Per Danielsen 
skulle motta sitt Senior-Veterantegn for sine 50 års 
innsats i losjen. EE poengterte i sin tale at dette 
ritualet er spesielt, og naturlig nok få i antallet. 
Men desto flere brødre ville hedre br. Per nettopp 
denne natten. 
Br. Per ble tatt opp i Ordenen 21. september 1972, 
og ble OE 24. november 1989. Han var IV 
1982-84, og som tidligere nevnt en av stifterne av 
losje Celyn. Med sin væremåte og personlighet er 
Per en bror mange brødre lytter til og søker råd 
hos. Lang fartstid, druidisk sinnelag og omtanke 
for brødrene gjør br. Per til en bauta i Losjen.
Losje Celyn gratulerer igjen de hedrede brødrene, 
takker for deres engasjement og ser frem til deres 
bidrag også i årene fremover. 

Tre spesielle møter på rad  
i losje Celyn – Mandal

Tekst: Bibl Celyn, br. Einar Buø
Foto: EE, br. Hans Hellsten og OE br. Tor Inge Bjørnstad



Barden nr. 4 – 2022 23

Fra grunnlosjene

Stúkan Fjölnir

Það var með mikilli eftirvæntingu sem bræður úr 
Fjölni mættu í Þarabakkann þennan fallega 
laugard-agsmorgun. Veðrið virtist ætla að verða 
með allra besta móti logn skýjað og 12-14 stiga 
hiti. Rútan lagði af stað úr Mjóddinni kl. 10 með 
16 bræður in-nanborðs. Fyrst var farið heim til 
bróðurs Grétars Ár-nasonar Stór Eðal Erks honum 
komið í opna skjöldu en kona hans hafði tekið 
þátt í leiknum með okkur og því ekkert til 
fyrstöðu að nema hann á brott með ok-kur út í 
óvissuna. Haldið var vestur Vesturlandsveg þar til 
beygt var við Þingvallavegamót. Ekið yfir 
Mosfellsheiði og inní þjóðgarðinn á Þingvöllum. 
Haustlitir gróðursins skrýddu landið og bræður 
gátu notið þessarar draumkenndu fegurðar á 
leiðinni. Þá var ekið suður fyrir Miðfell og komið 
í sumarbústað bróðurs Harðar Gunnars-sonar. 
Hörður tók hópinn í stutta göngu niður að vatni 
sem var algjörlega spegilslétt þennan morgun.

Síðan kom hópurinn í sumarbústað Harðar og 
Dísu eiginkonu hans sem buðu uppá léttar 
veitingar á pal-linum í dýrðarveðri. Bróðir 
Matthías Sverrisson Foss-dal Eðal Erk stúkunnar 
Fjölnis upplýsti um ástæðu þess að bróðir Grétari 

Árnasyni var shanghaijað með í ferðina en tilefnið 
var að heiðra bróðir Grétar Ár-nason fyrir hans 
óeigingjörnu störf í þágu reglunnar í gegnum 
tíðina. Hörður kemur svo með í rútuna og haldið 
af stað aftur um kl 13 og ekið meðfram Soginu og 
gegnum Þrastarskóg.
Hér var gripið í tómt þar sem vertinn hafði 
brugðið sér af bæ en væri væntanlegur innan tíðar. 
Hér gátu bræður lagst í gras og notið veður-
blíðunnar í íslenskri sveit meðan beðið var eftir 
vertinum. Vertinn ungur fjallmyndarlegur maður 
með bringusítt skegg birtist svo um kl 15 og bauð 
okkur velkomna en hann ætlaði að sýna okkur inn 
í sín
helgustu vé og fræða okkur um þá list og 
handverks fræði að brugga ölið. Hér fengu bræður 
oddsnert af mörgum þeim tegundum öls sem hér 
er bruggað ásamt skemmtilegum sögum og 
fróðleik um ferlið við ölgerðina.
Hér var stefnan tekin í uppsveitir ekið austur fyrir 
Mosfell yfir Brúará og upp Biskupstungur. Hér 
eru margir bræður farnir að mynda sér skoðun um 
hvert ferðinni sé raunverulega heitið en þeir vaða 
reykinn enda er þetta óvissuferð. Ekið framhjá 
Reykholti og beygt til hægri yfir Tungufljót og 

Sumarferð stúkunnar Fjölnis 17. september 2022 – Óvissuferð
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Hvítá og komið að Flúðum. Bræðrum tilkynnt að 
hér sé ekki áfangastaður einungis stutt áning.
Lagt af stað aftur um kl 14 og nú haldið í suðurátt 
og komið í Ölvisholt brugghús um kl. 14:30.
Um kl. 16:30 var haldið af stað og stefnan tekinn 
á Eyrarbakka en þangað var komið um kl. 17. 
Heiðurshjónin Ásta Kristrún og Valgeir 
Guðjónsson tóku á móti okkur bræðrum í 
Bakkastofu á Eyrarbakka. Ásta Kristrún fræddi 
okkur um hina miklu sögu staðarins og Valgeir 
settist við píanóið og greip til gítarsins inná milli 
og flutti okkur nokkra af sínum sígíldu slögurum 
í bland við nýrri verk þessa mikla meistara.
Þau hjón buðu jafnframt uppá létta hressingu. Þá 
sýndi Ásta Kristrún okkur söfnin á Bakka eins og 
hið merka sjóminjasafn.
Margs vísari og glaðari eftir þennan dag þá var 
haldið á Rauða húsið þar sem stúkan bauð 
ferðalöngum uppá kvöldverð.
Ásta Kristrún og Valgeir fylgdu okkur þangað og 
Valgeir hafði gítarinn með. Meðan bræður nutu 

matarins sagði Valgeir okkur nokkrar sögur til 
viðbótar og flutti sína ljúfu tóna inná milli. Hér 
hefðum við svo sannarlega getað eytt langri 
kvöldstund en ekki var til setunnar boðið og því 
haldið af stað um kl. 21 og ekið til Reykjavíkur. 
Sælir en þreyttir ferðalangar komu svo aftur í 
Mjóddina rúmlega 21.30. Veðrið hafði leikið við 
okkur allan daginn sem spilaði að sjálfsögðu stórt 
hlutverk í að ferðin heppnaðist svona vel. Bróðir 
Ingvar Invarsson skrifari Fjólnis og Hörður 
Gunnarsson sáu um skipulagningu ferðarinnar og 
vilja þeir koma þakklæti til ferðfélaga fyrir 
ánægjulega samveru þennan dag sem einkenndist 
af einingu friði og samstöðu.
Bróðir Hörður Gunnarsson skráði

Ásta Kristrún og Valgeir fylgdu okkur þangað og Valgeir hafði 

gítarinn með. Meðan bræður nutu matarins sagði Valgeir okkur 
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Bróðir Hörður Gunnarsson skráði 

Hér var gripið í tómt þar sem vertinn hafði brugðið sér af 
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Ásta Kristrún og Valgeir fylgdu okkur þangað og Valgeir hafði 

gítarinn með. Meðan bræður nutu matarins sagði Valgeir okkur 

nokkrar sögur til viðbótar og flutti sína ljúfu tóna inná milli. Hér 

hefðum við svo sannarlega getað eytt langri kvöldstund en ekki 

var til setunnar boðið og því haldið af stað um kl. 21 og ekið til 

Reykjavíkur. Sælir en þreyttir ferðalangar komu svo aftur í Mjóddina rúmlega 21.30. Veðrið hafði leikið við okkur 

allan daginn sem spilaði að sjálfsögðu stórt hlutverk í að ferðin heppnaðist svona vel. Bróðir Ingvar Invarsson 

skrifari Fjólnis og Hörður Gunnarsson sáu um skipulagningu ferðarinnar og vilja þeir koma þakklæti til ferðfélaga 

fyrir ánægjulega samveru þennan dag sem einkenndist af einingu friði og samstöðu. 

Bróðir Hörður Gunnarsson skráði 
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Eit bilete kan som det heiter sei meir enn tusen 
ord. Det er nok difor eg likar å ta bileter, det er 
ein enkel måte å formidla ein historie, eller sei 
noko om stemninga på. Interessen starta i det 
små, når eg var ute å gjekk turer. Det fins 
mange motiv frå naturen til menneskeskapt 
infrastruktur som bygningar og gamle stein-
bruer.

Mange av mine bileter vert tatt ut frå øyeblikket. 
Eg ser eit motiv som eg likar der og då. Det er 
mange vinklar ein kan nærma seg eit biletmotiv 
frå, og få til eit bra resultat.

I 2015 kjøpte eg meg motorsykkel og det er ein 
fin måte å få kome seg rundt utanom allfarveg, 
og fotografert litt. Då dukkar det som regel opp 
den eine skatten etter den andre, så her det 
berre la fotoapparatet gå “amok” over motiva. 

Fotoutstyret som eg oftast brukar er IPhone og 
Ipad. Det gjer nokså gode resultat men det gjer 
og at det er nokre begrensningar på bilet-
kvalitet på nokre av bileta av dei forskjellige 
motiva. Eg har eit eldre Nikon kamera med ei 
god linse og her har eg moglegheiter til å ta 
betre bileter enn med telefonen. Det er desto 
meir som må være riktig innstilt, kor eg 
framleis har ein del å læra, men det kjem nok 
med tida.

Det med å få ansvar for foto i Barden er med på 
å gje meg meir moglegheit for å utvikla meg 
innafor temaet. Det å få vera ute i naturen og 
leita etter motiv og lyssetjing og korleis eg 
tenkjer på å ta bildeta som sidan skal brukast 
og framstillast i Barden. Her er både motiv, 

lyssetjing, vinklar og føremål, temaer eg 
fokuserer på.

Når alle biletene er tatt, er det godstolen og 
redigering som er kult. Det er så mykje ein kan 
gjera med lys, fargar, klypping og pynting av 
bileter, det å leggja ut eit bilete som ikkje er 
redigert er ikkje så aktuelt lengre. Bileta får så 
mykje meir liv, kvalitet og proffesjonalitet over 
seg når dei er redigert. Mitt verktøy er bilder i 
mac som blir brukt, det er eit enkelt og 
over sikteleg verkty men har litt begrensningar 
på enkelte områder, men til hobbybruk er det 
genialt enkelt. Det handlar mest om pikslar og 
logistikk.

Eg vonar og at det er andre hobbyfotografar der 
ute, ta gjerne kontakt, så kan me utveksla 
erfaringar og idéar.

Mi Fotointeresse
  Skrive av: Jan Grude, Losje Tegula
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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

Den norske Druidorden
Kjøpes av din Skattmester
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Nyopptatte brødre
Navn Født Opptatt Losje Storlosje

Bjørn-Atle Rognstad 08.05.1954 01.09.2022 Pastos Dovre
Stein Gunnulfsen 04.01.1974 07.09.2022 Merlins-Stjerne Viken
Roger Mathiesen 20.09.1973 08.09.2022 Hringar Eker
Christian Bouwer Munch Knudsen 06.01.1971 08.09.2022 Mizar Bjørgvin
Espen Jellestad 05.08.1972 08.09.2022 Jadar Rygir
Espen Forthun 19.05.1977 08.09.2022 Yggdrasil Rygir
Geir Olsen 26.07.1957 08.09.2022 Yggdrasil Rygir
Helge Hestenes 20.06.1965 12.09.2022 Bardstjernen Eker
Per Anton Rygg 07.07.1952 13.09.2022 Abaris Haugar
Kjetil Kløvstad 10.11.1959 13.09.2022 Abaris Haugar
Sveinung Kvalvik 08.06.1964 13.09.2022 Malus Bjørgvin
Roger Fjellro 10.07.1987 13.09.2022 Malus Bjørgvin
Tommy Moseid Thomassen 19.11.1974 15.09.2022 Sanden Agder
Jørn Egil Martinsen 30.04.1968 19.09.2022 Ovatstjernen Borgar
Andre Standberg 20.02.1971 20.09.2022 Pythagoras Viken
Georg Apeland 03.05.1959 21.09.2022 Tryggvason Rygir
James Hakan Ucel 23.10.1974 27.09.2022 Gaia Isafold
Ólafur Auðunn Jóhannsson 08.04.1991 27.09.2022 Gaia Isafold
Eskil Sørfosbog 11.11.2000 29.09.2022 Sølvstjernen Eker
Chris Alexander Tokt 25.11.1980 29.09.2022 Sølvstjernen Eker
Sondre Mojaren 14.11.1977 29.09.2022 Sølvstjernen Eker
Einar Friðriksson 17.11.1974 11.10.2022 Gaia Isafold
Ingimundur Magnús Kristinsson 22.09.1976 11.10.2022 Gaia Isafold
Eðvald Freyr Ómarsson 16.01.1992 11.10.2022 Gaia Isafold
Trond Utengen 04.12.1962 18.10.2022 Avalon Eker
Yngve Holst Johansen 20.01.1980 18.10.2022 Avalon Eker
Jón Kristinn Ingibergsson 26.04.1958 18.10.2022 Geysir Isafold
Jón Gunnar Guðmundsson 28.09.1949 18.10.2022 Geysir Isafold
Thomas Thorvaldsen 22.07.1972 19.10.2022 Custos Borgar
Charly Bassler 20.10.1969 19.10.2022 Custos Borgar
Salo VD Vooren 24.05.1970 19.10.2022 Custos Borgar
Per Marius Holm 22.07.1987 20.10.2022 Hringar Eker
Jon Raymond Marconini Støtvig Bryntesen 10.01.1984 20.10.2022 Hedera Ra
Sigurd-Martin Grung Gundersen 23.11.1966 20.10.2022 Hedera Ra
Tomas Larsen 11.10.1979 20.10.2022 Hedera Ra
Atle Hetleøen 31.05.1971 20.10.2022 Hedera Ra
Guðmundur Skúli Þorgeirsson 23.07.1962 02.11.2022 Fjölnir Isafold
Thomas Skyline 29.11.1985 07.11.2022 Bardstjernen Eker
Jon Fredrik Esborg Bergane 16.08.1981 14.11.2022 Malva Ra
Anders Tangen 18.01.1979 14.11.2022 Malva Ra
Tommy Fidje 13.05.1954 18.11.2022 Celyn Agder
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Vi gratulerer
90 år
Allbota Gunnar Hansen 26.12.1932
Elysium Rolf Bekkemellem 12.01.1933
Eken John Leonard Studsrød 05.02.1933
Sagalund Arne Christiansen 21.02.1933

85 i år
Orion Kaare Hansen 01.12.1937
Ram Johan Henry Johannessen 04.12.1937
Sagalund Kjell Arnesen 16.12.1937
Druidstjernen Bjarne Berg 22.12.1937
Uxello Thor Håkon Johnsen 09.01.1938
Eken Per Øyvind Aasen 10.02.1938
Sanden Alfred Johan Reber 11.02.1938
Myrica Bjørn Kittilsen 11.02.1938
Taiga Per Erik Simensen 11.02.1938
Ovatstjernen Odd Kjell Henriksen 18.02.1938
Mizar Magne Tore Høysæter 26.02.1938

80 i år
Nordstjernen Tore Karl Våge 07.12.1942
Elysium Svend Arne Thoresen 08.12.1942
Elysium Arild Martin Erling Haug 15.12.1942
Bardstjernen Rolf Kristoffersen 19.12.1942
Elysium Roar Larsen 20.12.1942
Idris Johan Martin Gjone 27.12.1942
Hedera Anders Henrik Sandberg 01.01.1943
Corona Lars Mattis Tøsdal 01.01.1943
Fraternitas Sigurd Bjønness 02.01.1943
Avalon Bjarne Rikhart Olsen 25.01.1943
Myrica Frank Johannes Johannessen 04.02.1943
Abaris Knut Oscar Olsen 06.02.1943
Merlins-Stjerne Torkild Almaas 08.02.1943
Fraternitas Ragnar Gulseth 10.02.1943
Nordstjernen Bjørn Eivind Berg 24.02.1943
Plenydd Jan Larsen 24.02.1943
Ram Arve Sigmund Østereng 26.02.1943

75 i år
Pastos Victor Lilleengen 04.12.1947
Orion Reidar Juel Mathisen 07.12.1947
Nidaros Morten Torset 20.12.1947
Malus Reidar Kvandal 22.12.1947
Silva Frank Gundersen 25.12.1947
Cetus Gunnar Lund Holtan 25.12.1947
Selago Tor Birger Hodne 26.12.1947
Terrapax Magne Endre Wallentinsen 06.01.1948
Nordstjernen Petter Arthur Aukner 06.01.1948
Hringar Per Kristian Sarastuen 08.01.1948
Jadar Finn Robert Mortensen 09.01.1948
Sagalund Stein Linnestad 14.01.1948
Kriton Hans Oddvar Tofterå 25.01.1948
Misteltein Anders Skotte 29.01.1948
Druidborgen Leif Willy Eriksen 04.02.1948
Pythagoras Johan Bendikt Grønning 06.02.1948
Cetus Ragnar Arvesen 06.02.1948
Druidstjernen Ragnar Mosæther 07.02.1948
Abaris Knut Aamodt Larsen 12.02.1948
Malva Svein Harald Giske 13.02.1948
Sagalund Ole Jørgen Nachjem 20.02.1948

70 i år
Pythagoras Tor Vidar Havstad 12.12.1952
Merlins-Stjerne Donald Andrew Watson 13.12.1952
Malus Olav Erik Kreken 24.12.1952
Custos Thorleif Johan Brønn 07.01.1953
Hedera Åge Sandholmen 08.01.1953
Cetus Tor Fredrik Moe 09.01.1953
Allbota Stein Sæther 19.01.1953
Taiga Gotmar Rustad 22.01.1953
Hringar Aasmund Sevaldrud 08.02.1953
Phoenix Lasse Jordbru 17.02.1953
Syvstjernen Tore Thorkildsen 18.02.1953
Malva Gunnar Havsøy Olsen 20.02.1953
Celyn Knut Arvid Stoveland 20.02.1953
Janus Hjörtur Hans Kolsöe 22.02.1953
Fraternitas Henning Standal 24.02.1953
Phoenix Magne Reinsborg 26.02.1953
Fraxinus Tor Asbjørn Røsnæs 28.02.1953

60 i år
Avalon Trond Utengen 04.12.1962
Hedera Terje Grønnevold 14.12.1962
Nemeton Geir Erling Hilde 17.12.1962
Cygnus Jan Morten Korslund 23.01.1963
Fjölnir Þorsteinn Þór Þorsteinsson 02.02.1963
Ram Hans-Vidar Bråthen 05.02.1963
Gaia Rögnvaldur S. Bjarnason 08.02.1963
Skjalgsson Knut Helge Øvrebø 14.02.1963
Nordstjernen Dag Ottar Austrheim 19.02.1963
Cetus Roy Furustad 19.02.1963
Avalon Nils Petter Ulsteen Hetty 25.02.1963
Fraternitas Frank-Rune Evensen 28.02.1963

50 i år
Myrica Geir Ovastrøm 02.12.1972
Kriton Jan Guttormsen 26.12.1972
Mizar Kirill Kramler 18.01.1973
Balder Odd Gjerde 21.01.1973
Fraxinus Christian Dahl 22.01.1973
Idris Henrik Haugen 01.02.1973
Sanden Erik Skaiaa 03.02.1973
Tryggvason Sondre Andersen 08.02.1973
Silva Kim Halvorsen 14.02.1973
Silva Roger Brenden 17.02.1973

40 i år
Janus Sigurbjörn Rúnar 

Sigurbjörnsson 03.01.1983

Geysir Hrafn Daði Haðarsson 22.01.1983
Janus Pétur Brynjar Sigurðsson 25.01.1983
Ram Morten Joakim Davidsen 12.02.1983

30 i år
Ram Jens Henrik Schöttler 17.12.1992
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Dødsfall

Vi lyser fred over våre brødres minne.

   Opptatt i  
Navn Grad Født Ordenen Død Losje SL

Arne Strøm R 26.05.1946 06.11.2008 07.09.2022 Druidborgen Borgar
Alf Kristiansen OE 13.12.1930 05.12.1983 13.10.2022 Mithras Bjørgvin
Kåre Lahn-Johannessen OE 30.05.1937 29.11.1982 16.10.2022 Kriton Borgar
Ketil Georg Bjerke OE 09.04.1947 12.03.1980 21.10.2022 Pythagoras Viken
Bjørn O. Wilhelmsen ROE 10.07.1935 04.09.1972 23.10.2022 Ovatstjernen Borgar
Steinar Georg Gussiås R 16.02.1945 25.09.2003 29.10.2022 Pastos Dovre
Trond Prestegård OE 17.05.1944 23.04.1994 02.11.2022 Mizar Bjørgvin
Paul Johan Andersen ROE 10.02.1930 13.11.1975 07.11.2022 Silva Eidsiva
Sverre Arnold Clasen OE 29.09.1930 25.11.2003 08.11.2022 Sagalund Haugar
Trygve Werner Johansen R 05.06.1937 06.03.2001 10.11.2022 Abaris Haugar
Roy Rønning OE 08.08.1942 24.01.1991 15.11.2022 Druidborgen Borgar
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