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Redaktørens tanker 

Tak for tilliden. Det er en stor ære for mig at jeg er blevet 

fundet værdig til denne store opgave, det er at redigere 

nyhedsbrevet til Den Danske Druideorden.   

Jeg vil med ydmyghed gå ind til opgaven. Jeg er bevidst 

om, at Druiden har en lang og traditionsrig historie som 

jeg vil gøre mig umage for bevare og videregive. 

I vores afslutningssang synger vi ”Måtte al vor stræben 
lønnes på den store enheds bud, da skal Egen stedse 
grønnes, bære frugt og nye skud.” må det være med til at 
også Druiden får fremgang og er med til at udvikle nye 
skud på den gamle Eg og være inspirationskilde til logeli-
vet. 

Jeg ser frem til at modtage jeres indlæg om arbejdet i lo-
gerne.  

Hvem er den nye redaktør så: 

Jeg hedder Hans Eigil Niel-

sen er 61 år, bor i Horsens 

og arbejder som HR Direk-

tør for en større tysk virk-

somhed i Danmark. Fritiden 

bliver ud over Logen brugt 

til lystfiskeri, jeg er også 

aktiv i Horsens og Omegnes 

Sportsfiskerforening hvor 

jeg har været formand gen-

nem de sidste 18 år, i 2017 

blev jeg valgt som Næstfor-

mand i Danmarks Sportsfi-

skerforbund. 

Jeg har gennem de sidste 25 år redigeret flere forenings-

blade.  

Jeg blev optaget i Logen Vitus i Horsens i efteråret 2014 

hvor jeg i dag virker som Logens skriver. 

 

 

Næste nummer af nyhedsbrevet planlægges at udkomme i 

første halvdel af December. 

Deadline 30. november 2018. 

Indlæg sendes til:   h.e.nielsen@stofanet.dk 

 

Hvis man er kommet på glatis, kan 

man lige så godt danse på den. 
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Leder 

Druide Ordenen i Danmark 

Indlæg af Rigs Stor Ædel Ærk Mogens Petersson 

Eftertanke og arbejde 

Den 19. november 2016 blev 

der, i forbindelse med vort 

Rigsmøde udarbejdet en 

handlingsplan for arbejdet 

både i Rigs Storlogen, Stor-

logerne og Grundlogerne. 

Det var dygtigt gjort og for-

ventningerne til gennemførel-

serne var særdeles positive.  

Alle var enige om at vor Orden 

(hvis vore valgte ledere, på alle niveauer, er kompetente 

nok til at gennemføre det nødvendige arbejde de er valgt 

til) har en stor fremtid, såfremt vi gennemfører disse initi-

ativer i både Grundloger, Storloger og i Rigs Stor Logen. 

Hvad er så sket? Har de der er valgt på mange områder til 

at drage omsorg for gennemførelsen gjort deres arbejde i 

alle facetter? Efter min oplevelse er de der er kommet 

længst RSL. Det der undrer mig mest er, at der hverken 

fra Grundloger eller Storloger er fremkommet referater af, 

hvad de har gennemført af handlingsplanen og hvad der 

resterer af arbejdet.    

I min seneste leder redegjorde jeg for vor vision om Drui-

deordenen I Danmark og det, der jo er formuleret i vor 

Ordenslov både nationalt og internationalt. Jeg noterede 

også det arbejde der, efter min opfattelse skal til, såfremt 

man ikke alene ønsker middelmådighed, som jo smitter af 

på de af vore enkelte valgte ledere på alle områder, der 

ikke måtte være i stand til at levere den fremgang, som vi 

alle ønsker, på vore mange forskellige områder. Vi må 

også konstatere, at såfremt vi ikke agerer, fører dette til 

undergang. Det afgørende er hvad vi hver især bør gøre, 

sætte i værk og ikke mindst gennemføre, for at få udvik-

lingen i den rigtige retning.  

Vi må stille os det spørgsmål: Om vi alle er tilstrækkeligt 

opmærksomme på, om samtlige Grundloger, Storloger og 

Rigs Storlogen – primært deres ledelse – arbejder med 

den nødvendige og vedtagne handlingsplan til at få en 

fornuftig udvikling af det, de pågældende har påtaget sig 

og har modtaget valg til.  

En forudsætning herfor er naturligvis, at man ved hvad 

der skal til og ved hvilke kompetencer, ledelsen i logen 

har evner til at gennemføre. Det stiller jo spørgsmålet om 

vi på samtlige poster i hele vor Orden har de rigtige folk 

på de rigtige poster. I stort omfang mener jeg det er til-

fældet, men andre kunne jo have andre meninger. Her er 

så efter min mening også faren. Lederne der ikke er i 

stand til at levere, bør de udskiftes eller vælges til andre 

jobs, som mere svarer til deres kompetencer.  

Hvad skal der så til at skabe en effektiv ledelse?  

I min seneste leder nævnte jeg, at forudsætningen for 

succes er, at man på alle niveauer tager stilling til: Hvad 

skal gøres, hvem skal gøre det og hvornår skal det være 

færdigt? 

Vi bør tilsikre, at hver grundloge har en handlingsplan 

for hvad ledelsen vil gøre i det kommende år for lykke og 

fremgang for deres brødre. Det bør ligeledes sikres, at 

denne sendes til Storlogen og såfremt der, efter en drøf-

telse, måtte ske ændringer, videresendes til Rigs Stor Lo-

gen til accept eller andre ændringer. Samtlige disse pro-

blemstillinger bør nøje organiseres og drøftes med de 

relevante ledere og afleveres til højere instans indenfor 

en rimelig tid.  

Rigs Stor Logen vil drøfte alle disse indkomne synspunk-

ter og fremkomme med forslag til forbedringer gerne 

hurtigt og dette drøftes dels indbyrdes og dels med vore 

Storloger i august i år.  

Embedsmændene i Rigs Stor Logen vil ligeledes drøfte 

vor Ordens handlingsplan og udsende denne til alle Stor-

loger og Grundloger med henblik på en god og fremtids-

sikret dialog omkring vor Orden.  
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Implementering af nye ritualer i Grundlogerne. 

Ritualudvalget i Den Danske Druide-

orden havde tirsdag den 21. august 

2018 indbudt embedsmændene fra 

alle grundloger under Storlogen Jut-

landia til informationsaften i Logelo-

kalerne i Horsens. 

Formålet med mødet var implemente-

ring af nye ritualer i grundlogerne. 

 Med de nye ritualer til Bardegraden, 

Druidegraden og Højtidslogen er ritu-

alarbejdet til ritualerne i grundlogerne 

tilendebragt. 

Udgivelserne startede med den første 

udgivelse af ritualet til genoptagelse 

overgang til anden loge i 2014 og af 

sluttes med Ritualet for Druidegraden 

her i 2018. 

Aftenen startede med et indlæg fra 

Rigs Old Ærk Max   Nielsen omkring 

tiden og hvilke konsekvenser den har. 

Herefter begav vi os til Lunden, hvor 

de nye ritualer blev gennemgået sam-

men med den tilhørende musik, i den 

forbindelse gav Ritualudvalget nogle 

små fif til hvorledes en gennemførelse 

af et logemøde bør være. 

Embedsmændene skal nu hjem på 

træningsbanen for, at indøve de nye 

ritualer så logemøderne gennemføres 

gnidningsløst. 

Efter en veludført gennemgang i lun-

den var Rigsstorlogen vært ved en kop 

kaffe og ostemad til de 37 fremmødte 

embedsmænd. 

Hans E. Nielsen 

Redaktør 
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Druidetræf 2018 

Endelig er vente tiden overstået 

Vi har ventet mere end et halvt år nu 

sker det endelig i weekenden  28. - 

30. september gennemføres Druide-

træffet i Flensborg. Min hustru og jeg 

har set frem til denne weekend sam-

men med glade brødre og deres led-

sagere. 

Vel ankommet fredag aften til Hotel des Norden i Flens-

borg var vi klar til, at møde de brødre der allerede var 

ankommet fredag tidligere på dagen. 

Flere af brødrene med damer fra Sjælland havde en noget 

mere udfordrende tur til Flensborg idet Politiet havde 

valgt, at lukke alle forbindelser til og fra Sjælland, så fle-

re af den måtte lægge 4-5 timer til turen. Det blev meget 

sent inden de kom på plads. På trods af disse små forstyr-

relser var humøret 

højt. 

Også vore Norske 

og Svenske brød-

re  var nået frem 

og deltog bered-

villigt hyggen 

fredag aften. 

Kulturelt besøg 

Lørdag sluttede de sidste 

brødre og damer sig til sel-

skabet alle var klar ved bus-

sen kl. 1000 hvor bror Frank 

fragtede os til Industrimuseet 

Kupfermühle, hvor vi fik en 

guidet rundvisning. 

Kobbermøllen i Kupfermühle blev oprettet af Christian 

den 4 i 1602 og lukkede i 1962. Vi fik en guidet tur i de 

gamle haller hvor vi fik fortalt historien og så den gamle 

Hammermølle i aktion ligesom den elektrificerede damp-

maskine også var i aktion.  

Rundturen sluttede 

med en tur gennem de 

gamle gader med ar-

bejderboligerne der 

rent faktisk var en ko-

pi af husene fra Nybo-

der i København. 

Efter et par timer i 

Kupfermühle hav-

de bror Frank igen 

startet bussen op 

og kørte os gen-

nem Flensborg til 

Logehuset i Flens-

borg, hvor Logen 

Nordmark har 

hjemme Huset er bygget som Frimurer hus i 1868, En 

bygning der rejser sig 

stolt over Flensborg. 

 

 

Frokost og Høstmøde 

Ved ankomsten til Logehuset var der dækket op til  fro-

kost som bestod af Suppe og Benløse fugle. 

Bror Olav Auken holdt en smuk tale 

over Høsten og specielt dagen den 

29. september som er Mikkelsdag, 

den dag som er blevet brugt som 

skifte dag på gårdene efter høsten 

var kommet i hus. 

Snakken gik lystigt hen over bordet 

indtil kl. 1400 hvor der blev kaldt til 

Høstmøde i Lunden. 
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Ædel Ærk i Logen Nordmark Gerd Hanke havde pyntet 

lunden op til dette Høstmøde så man kom i rigtig høst-

stemning. 

Den sammensatte embedsmandsstab til dette Høstmøde 

gennemførte et rigtig flot møde i Lunden. 

Fra Venstre 

Alex Petersen Vagt, Preben Fynbo Larsen Tj. Old Ærk, 

Hermut Otto Ædel Ærk, Olav Auken Under Ærk, Vagner 

Thomsen Marskal. 

Old Ærk Hermut Otto holdt et smukt indlæg om kornet 

fra jord til bord. 

Efter højtideligheden 

i Lunden begav vi os 

op til det ventende 

kaffebord. Efter Kaf-

fen var bussen igen 

klar til at køre os 

tilbage til hotellet, 

hvor der var et par 

timer til eget brug. Nogle benyttede lejligheden til, at 

handle lidt ind, nogle gik i svømme hallen og andre slap-

pede af så de var klar til den store festaften. 

Festaften 

Kl. 1830 var der kaldt 

til  samling, hvor vel-

komstdrinken blev ser-

veret i loungeområdet 

inden vi begav os ind til 

de smukt dækkede bor-

de. 

Stor Ædel Ærk Preben Fynbo 

Larsen bød brødrene og damer-

ne velkommen til Druidetræffets 

festaften og udtrykte et ønske 

om at alle måtte få en hyggelig 

og festlig aften i godt selskab.  

Bror Preben takkede også for 

tilslutningen til arrangementet 

specielt fra Norge og Sverige 

samt brødre og damer fra Danmark. 

Herefter blev der indtaget en tre 

retters menu i de smukke loka-

ler afbrudt af talen til de delta-

gende damer der blev fremført 

af  Kapitelbror Alex Petersen. 

Man kan vel sige Bror Alex 

legede lidt med Ilden, men der 

blev da grinet og klappet af ta-

len. 

Efter maden blev der snakket 

og danset indtil natmaden blev 

serveret. 

Der var bred enighed om, at festudvalget skulle genvæl-

ges og  arbejde med at gentage succesen igen om to år.  



 7 

 

Det blev til en rigtig hyggelig weekend med deltagere fra 

logerne Albota, Norge, Amici,  Sverige, Mona, Sirius, 

Jotar,  Vitus, Merlin  og Camelot fra Danmark. I høstmø-

det deltog bror Heinz Dieter Stühm fra logen Chemnitz 

Bellmann i Tyskland. 

Hans E. Nielsen 

Redaktør 
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Fællesmøde mellem Storlogen Jutlandia 

og Logen Sirius tirsdag den 1. maj 2018 

Storlogen Jutlandias em-

bedsmænd var blevet op-

fordret til at forestå en dis-

kussion blandt de deltagen-

de brødre - om den fremti-

dige udvikling af logelivet, 

logens og ordenens værdier 

og aktiviteter. 

Der deltog 36 brødre fra 

Logen Sirius 7 Storem-

bedsmænd og en repræsen-

tant fra Ordensledelsen.  

Det blev en meget positiv 

og givende aften, hvor ROÆ Jan Udengaard med held 

forklarede Ordenens værdigrundlag - med udgangspunkt i 

hans egen udvikling - siden han blev optaget i 1976. Hvor 

han tog udgangspunkt i, at ordenens grundlæggende vær-

dier er den personlige udvikling af den enkelte bror, bro-

dersamværets betydning - og det mest væsentlige, at det 

logelivet netop bidrager med - er hele pakken, fra vi går 

ind i Lunden til et af embedsmændene forberedt og vel-

gennemført møde, og efterfølgende samværet i efterlogen 

- og den ”gode”, eller ”fredfyldte” fornemmelse, der op-

står i løbet af en god logeaften. 

Hans indlæg blev indrammet af et særdeles velgennem-

ført ritual, hvor embedsmændenes præstation var helt i 

top, samtidig med at musiker med sikker hånd styrede de 

musikalske indlæg og volumen. 

Ved diskussionerne i efterlogen gav specielt 4 – 5 af de 

nyere brødre i Sirius massiv opbakning til de grundlæg-

gende værdier, som Bror Jan havde beskrevet, og som 

også deles af de fleste ”ældre” brødre. 

Fra de yngre brødre var der ingen ønske om ændringer 

eller nye aktiviteter – Tvært imod.  

Den sædvanlige traver med, at det er vigtigt i højere grad 
at aktivere vore ægtefæller i logelivet blev sendt til hjør-
ne, som helt ok, for dem der har den interesse. 

At mentoraktiviteterne skal systematiseres og intensiveres 
– blev tilsvarende sendt til hjørne, idet de yngre brødre 
var meget positive over den modtagelse, deres mentorer 
havde sikret dem - ved deres indtræden i logen, og netop 
at mentorerne havde afpasset deres aktiviteter til den nye 
brors behov og ønsker. 
 
I vor iver efter at identificere årsagerne til vore vanske-

ligheder med at tiltrække og fastholde nye brødre, foreta-

ger vi måske i virkeligheden ”overspring” ved at overfo-

kusere på de små irritationsmomenter, der jo i virkelighe-

den blot skal afklares og løses. 

Efter min oplevelse af aftenens forløb, står det mig klart, 

at vi har fat i det rigtige, vi skal være i stand til at præsen-

tere og forklare vore ”traditionelle værdier” for nye og 

potentielle brødre - så vel gennemført, at dette giver den 

fornødne interesse for at slutte sig til os – og blive hos os. 

Jeg må konkludere, at vore vanskeligheder med at tiltræk-

ke nye brødre - i blandt andet min egen loge - ikke kan 

undskyldes med, at det er de samme problemer andre lo-

ger står med. Det gælder jo åbenlyst ikke logerne Sirius 

og Camelot. 

Vi har en opgave foran os efter sommerferien! 

Old Ærk 

Kurt Vind Christiansen 

Storskriver 
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Genoprettelse af Logen Gral 

Onsdag den 15. august var der indkaldt til festloge i 

Druidegården i anledning af, at logen Gral genopstod 

som loge under Druideordenen i Danmark.  

 

Ved en højtidelig 

og velgennemført 

ceremoni foretog 

Ordensledelsen 

genoprettelsen af 

Logen Gral og 

overrakte det gam-

le fribrev som 

blev givet af Den 

Svenske Druideor-

den d. 27. august 

1921. til Logens 

Ædel Ærk Mogens 

Nyquist-Hansen. 

 

Logen Gral blev oprettet i 1921 som den første logen 

under Druideordenen i Danmark. 

Samtidig blev det et farvel til Logen Avalon der kun 

fik 7 år som loge i Druideordenen. 

 

Logen Grals embedsmænd i de kommende år er 

Ædel Ærk: Mogens Nyquist-Hansen 

Under Ærk: Bent Jensen 

Skriver: Dirch Nielsen 

Skatmester: Jesper K. Amossen 

Marskal: Peter Hansen 

Indervagt: Poul Heedager 

Ydervagt;  Vakant 

Tjg. Old Ærk: Henning Aamodt 

 

Møde i Riddergraden 

Lørdag d. 1. september 2018 havde ordføren-

de ridder Ib F. Mathiesen indkaldt til Rid-

derråd i logelokalerne i Gladsaxe. På 

grund af dødsfald i familien måtte ord-

førende melde afbud til mødet, hvoref-

ter ældste ridder Flemming Pedersen 

overtog ledelsen af mødet. 

 

Efter mødets rituelle åbning blev rid-

der ceremonimester bedt om at føre 

den ventende recipient, Old Ærk Leif 

Brandt ind i Ridderhallen.  

 

Efter gennemførelsen af vort højtidelige 

ritual blev bror Leif tildelt ridderslaget og 

ophøjet til ridder med navnet ”ridder af Fionia”. 

 

Fionia er det latinske ord for Fyn. Bror Leif og 

familien havde ophold og arbejde på for-

skellige godser og herregårde på Fyn, 

hvorfor han valgte netop dette navn. 

 

Bror Leif er optaget i vor Orden d. 

26.09.1996 og blev forlenet med Old 

Ærk graden d. 15.11.2010 og bestri-

der nu embedet i Ordensledelsen 

som Rigs Stor Vagt. 

 

Endnu engang tillykke skal der lyde 

fra dine ridderbrødre med ønsket om 

alt godt i tiden fremover. 

 

Ordførende ridder.  
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Herefter begav brødrene sig til Efterlogen hvor der blev 

indtaget et velsmagende brodermåltid. 

Under brodermåltidet reciterede Kapitelbror Mick Hart på 

levende vis fra Shakespeares Henry the fifth.  

Udover logens brødre og Ordensledelsen deltog Embeds-

mændene fra Storlogen Selandia og Jutlandia samt brødre 

fra logerne Mona, Quintus og Vitus. 

Hans E. Nielsen 

Redaktør 

Nattens indlæg blev fremført af Rigs Stor Ædel Ærk Mo-

gens Petterson , Logen Gral 

Kort indlæg om Gralsfortællingen i for-

bindelse med navneskift fra logen Avalon 

til logen Gral 

Inspirationen til vor Gralsfortælling, 

der fremkommer i slutningen af 

Operaen Lohengrin, fik Richard 

Wagner fra den største middelal-

derdigtning i Europa ”Le Conte 

du Gral” af Chrétien de Troyes 

i 1185. Det er hans og Europa`s 

største og mest berømte digt på 

ikke mindre end 9.234 vers. Det 

er næsten blasfemi, kun her, at 

have et par minutter til rådighed i 

dag.     

Blot nævne, at gralsmyten er en mystifikation der har fået 

eftertidens forskere til at bryde deres hoveder. Hemmelig-

hedsfuldhed omgiver gralen, ligesom vore ritualer er om-

givet af vor hemmelighedsfuldhed. Myten omhandler en 

mystisk rituel procession, som ridderen Perceval overvæ-

rer på fisker-kongens slot. 

I senere romaner er gralen den skål, som Jesu blod blev 

opsamlet i.  

Gralsdigtningen er en søgen, gennem ridderskab, efter de 

åndelige værdier.  

I Wagners Opera er der den samme hemmelighed om-

kring Lohengrin - hans navn og hans ophav. Intet må rø-

bes, ligesom i vor egen Orden.   

Imidlertid presses han af sin hustru til at røbe dette og må 

derfor drage bort igen.  

Det handler gralsfortællingen om: Bevar hemmeligheden 

eller drag bort.  

Sangen: ”Gralsfortællingen” handler om, hvor gralen op-

bevares: På borgen Monsalvant hvori der ligger et tempel, 

der opbevarer den kosteligste skat man kender til på jor-

den. En helligdom bragt dertil af en engleskare. Hvert år 

kommer der en fredsdue fra himlen for på ny at styrke 

gralens vidunderlige kraft. Selv kommer han fra dette 

land, send fra gralen, og fortællingen/sangen slutter så-

dan: stedet hvor min far Perceval bærer sin krone, og jeg 

er hans ridder Lohengrin.  

Vi sluttede med at høre denne Gralsfortælling, med Rene 

Kollo, en af de største operasangere.   
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Skovloge Logen Avalon (Gral) 

Der har flere gange været talt om at det kunne være godt 

med et skovmøde…. Og Logen Avalons Under Ærk Bent 

Jansen gik i tænkeboks for at få stablet et arrangement på 

benene.  

I samarbejde med ROÆ Henning Aamodt blev det beslut-

tet at ”i år  skulle det være” og sammen fandt de en skov 

hvor Skovfogeden var positivt indstillet på at vi kunne 

mødes i ”Druidernes hellige Lund”. Dog -og helt forståe-

ligt sommerens tørke taget i betragtning- uden brug af 

åben ild. 

Med disse forudsætninger i hu drog Logens brødre og 

partnere fra Druidegården i Gladsaxe med bus til Gjerslev 

Bøgeskov på Stevns ”bevæbnet” med stave-alterild-

kapper-mistelten og regalier hvor kulissen bød på det 

bedste sommervejr. 

Mens vores partnere kørte videre til  en rundvisning til 

Klinten og Højrup Kirke førte UÆ Bent Jansen brødrene 

til en stille lille plet i udkanten af skoven hvor Lunden 

blev etableret.  

Skovmødet kunne nu begynde og med respekt for Skov-

fogedens forbehold blev” alterilden” tændt i form af en 

batteridrevet lanterne. Mødet blev stemningsfyldt gen-

nemført under løvet fra de omkransende egetræer. 

Senere da vores partnere kom retur fra Klinten gik vi til 

det nærliggende Gjørslev Traktørsted, der ligger smukt på 

sydsiden af Køge Bugt. Vi fik anvist et bord og efter vel-

komst v. UÆ Bent Jansen blev der budt på en overdådig 

buffet og dejligt sommersamvær. Ca. kl 15 var det atter 

tid til at begive os til den ventende bus og alle kunne 

mætte af mad og indtryk vende tilbage til Druidegården. 

På vegne af alle brødre og partnere retter jeg en stor tak  

til Br. Bent for det fine --- og sidste arrangement i Logen 

Avalons regi. 

Kræfterne skal nu rettes mod genetablering af Logen 

GRAL som i skrivende stund atter er at finde i Druideor-

denens Matrikel. 

Også tak til alle - såvel egne som gæstende- brødre for 

mange dejlige oplevelser….vi ses i Logen GRAL 

Dirch Nielsen  
Skriver Logen Avalon / GRAL 
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Logen Vitus på sommertur 

Logen Vitus sommertur gik i år til Galleri Progres i 

Hundslund hvor Jørgen beredvilligt gav os en Guidet tur 

rundt i Galleriet. 

Galleri Progres har hjemme på en landejendom, der er 

smukt beliggende i udkanten af Sondrup Bakker mellem 

Odder og Horsens. 

Galleriet gennemfører flere forskelli-

ge udstillinger om året i øjeblikket er 

det  

ELSE DUEDAHL der udstiller en 

række helt nye malerier, udført i 

akryl på lærred og i akryl og tusch 

på papir og  

LARS WALDEMAR er ny udstiller 

i Galleri Progres. I den aktuelle ud-

stilling viser han et bredt udvalg af 

kalkstensskulpturer under fællesbe-

tegnelsen “Fossile abstraktioner”. 

Efter en levende fortælling om nogle af de kunstnere der 

har været udstillet på Galleriet var der dækket op til kaffe-

bord i haven under den gamle Eg. 

Efter besøget på galleriet samledes vi hos Br. Lars i som-

merhuset ved Rude Strand hvor grillen blev tændt. Det 

blev til nogle hyggelige timer i haven med små konkur-

rencer hvor vi blandt andet blev udfordret med vores vi-

den om kongerækken samt præcisionskast. 

 

Folder til nye emner 

PR udvalget i Logen Vitus har hen over for-

året og sommeren arbejdet med en folder 

der kan være med til, at tiltrække nye em-

ner til logen. 

Folderen kan udleveres til interessere-

de så de i ro og mag kan læse om 

loge livet og hvad det indebærer. 

Folderen er dynamisk, da der er 

reserveret plads til, at de brød-

re der er angivet som kon-

taktpersoner har mulighed 

for at lave en kort beskri-

velse af deres opfattelse 

af det at være logebror. 
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Humanitært arbejde på gåben 

Brødrene i Logen Vitus giver en hånd og 

ben med i forbindelse med landsindsam-

linger.  

I foråret gjaldt det Hjerte foreningens 

landsindsamling hvor 6 brødre var ude 

med raslebøssen.  

I September gjaldt det  Sklerose forenin-

gens lands indsamling, hvor brødrene 

igen stillede deres hjælp til rådighed. 

Denne gang med både det administrative, 

hvor brødrene hjalp mes at udlever rasle bøsserne og ikke 

mindst indsamling og optælling af de indsamlede penge 

efter indsamlerne havde været rundt på ruten. 

I Horsens blev der indsamlet 70.000,- kr. i kontanter og 

ca. 30.000,- via Mobile Pay.  

  

 

 

Døden har gæstet Druidernes hjem. 

  

En bror er revet fra os – hans stol står nu 
tom. 

 

Et sorgens budskab blev os overbragt søndag 
den 24. juni, idet vi modtog meddelelsen om, 
at OLD-ÆRK bror 

  
Jørn Richard Andersen 

  
er sovet ind tidligere samme dag. 
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Embedsmandsinstallation i logen Bli-
cher  

Embedsmændene i Storlogen Jutlandia gennemfør-
te installation af embedsmændene i Logen Blicher 
den 28.august 2018. 

Grundet Old Ærk Steen Ottesens fravær havde Lo-
gen Jotar udlånt Old Ærk Jens Eriksen som Tjg. 
Old Ærk denne aften. 

En værdig aften med et godt møde i lunden og ef-
terfølgende broder måltid. Der var en god snak 
mellem brødrene efter en lang sommerpause.  

Bagerste række fra venstre: 

Ydervagt. Claus Skou Olesen, Marskal. Ole Knudsen. 
Indervagt. Kristian Frølund, Skriver. Jørgen Moltrup, 
Skatmester. Bjarne Klausen, ÆÆ V håndbarde. Flem-
ming Hansen, UÆ H håndbarde. Steen Ottesen. 

Forreste række fra venstre: 

TJG Old Ærk. Udlånt fra Jotar Jens Eriksen, ÆÆ. Bent 
Kristiansen, UÆ.  Per Ibsgaard, ÆÆ H håndbarde. Jørn 
Andersen 

Festloge med Optagelse 

I Quintus var der i onsdag 
19 september en optagelse 
af en ny broder Søren Riis 
Sørensen som blev opta-
get efter hvor gamle ritual 
embedsmændene var vel-
forberedt stor ros til dem. 

Der var besøg af Ædel 
Ærk fra logen Sølvstjerne 
Kongsbjerg Norge to 
brødre fra Sverige fra Gral 
var der besøg af ROÆ 
Kurt Lykke Nielsen, Se-
landia var repræsentere af 
Stor Ædel Ærk Peder 
Fløjborg og SSKR Flem-
ming Poulsen som var med til at gøre aftenen højtidelig. 

I efterlogen var stemningen god brødrene var veloplagte 
så alt i alt en rigtig godaften for vor nye vate, Sørens bro-
der Michael sørge selvfølgelig for at Br. Søren blev trans-
porteret hjem til tiden. 

Villy Post 
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Tildeling af Fortjensttegn og Erkendtlig-

hedstegn. 

Den 18. september 2018 var en minderig aften i Logen 

Sirius, idet Old Ærk Kurt Brun blev tildelt Ordenens Er-

kendtligheds tegn og Rigs Old Ærk Harry Hansen blev 

tildelt Ordenens Fortjensttegn. 

 

Ædel Ærks tale til den Værdige TJG Old Ærk 

bror Kurt: 

Kære bror Kurt. 

Du er blevet optaget i Logen Sirius den 1. september 

2003. 

Kun få år efter din optagelse blev du af fortrolighedsud-

valget forespurgt om du ville være en del af embedssta-

ben i Logen Sirius. 

Du har således haft flere embedsposter bl.a. posten som 

Ædel Ærk i 2 perioder. Perioder som ikke har været uden 

udfordringer for dig. Det var den periode logen Sirius 

havde flest udmeldinger af forskellige årsager. 

Du havde det selvfølgelig ikke godt til de logemøder, 

hvor du måtte berette om at en bror havde bedt om at få 

afgangsbrevet. Det var en svær periode for dig, og for 

logen. 

I samme periode har logen Sirius også optaget det største 

antal  brødre i logens historie. Fra 2012 til 2017 har du og 

logen Sirius således optaget 25 brødre, som næsten alle 

fortsat er i logen, og fantastiske brødre. 

Det var i din tid som Ædel Ærk i logen Sirius, hvor der 

for første gang var optagelse af ikke mindre end 5 brødre 

en lørdag eftermiddag med efterfølgende spisning i efter-

logen. Ud over optagelsen af de 5 brødre var alle brødre-

nes ægtefæller inviteret med til middagen i efterlogen, for 

at fejre denne dag, det gav sammenhold og netværk for 

alle deltagere, fra såvel Danmark og Tyskland. 

Netop denne dag fik en særlig betydning i logen Sirius 

historie.  

Herfra gik det videre med optagelser, igen blev der ind-

varslet til en lørdag eftermiddag med optagelser og siden 

fest med ægtefæller, denne gang var  efterlogen og festen 

med ægtefælder flyttet til Jørgensens Hotel, nu med langt 

over 100 deltagere fra ind og udland. 

Denne periode kan vi dine brødre i logen Sirius, og ikke 

mindst du bror Kurt være stolt af. 

Også i din periode som Ædel Ærk blev der etableret en ny 

grundloge, nemlig logen Camelot i Vejle, en rigtig god 

oplevelse som du, og alle vi brødre i logen Sirius kan væ-

re stolte af. 

Nu er du Tjenstgørende Old Ærk i logen Sirius, et arbejde 

som giver dig myndighed over os embedsmænd. Vi em-

bedsmænd i logen Sirius, nok især undertegnede vil takke 

dig for din viden som du deler med os. 

Kære bror Kurt! 

På vegne af brødrene i logen Sirius, ønsker jeg dig af 

hjertet tillykke med din 70 års fødselsdag, og med din 

velfortjente Erkendtlighedstegn som er det synlige bevis 

for din anseelse i logen Sirius, og Den Danske Druideor-

den, endnu engang tillykke bror Kurt. 

 

 

Ædel Ærks tale til  den Værdige Rigs Old Ærk 

bror Harry    

Værdige Rigs Old Ærk Kære bror Harry. 

Du blev optaget den 30. september 1978, du var således 

en af pionererne da Logen Sirius skulle organiseres under 

Den Frie Druideorden. 

Den Danske Druideorden stod således på sidelinjen, for 

ved selvsyn at kunne se, Logen Sirius havde vokseværk, 

og fulgte ritualerne med respekt for Druideordenen. 

Efter mange og intensive forhandlinger bl.a. med dig som 
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part, blev Logen Sirius optaget i Den Danske Druideor-

den F G D O i foråret 1983, og det skete som sagt ikke 

mindst bror Harry, for din store indsats. 

I nu rigtig mange år har du bror Harry været Druideorde-

nens mand, ikke mindst når det gælder arbejdet i Logen 

Sirius med flere embedsposter, det er ikke uden grund at 

mange benævner dig ” Mr. Sirius ”. Også i Storlogen Jut-

landia har du haft flere betroede poster som Stor Skriver, 

Stor Ædel Ærk og TJG Old Ærk. 

Du er en af forgangs brødre med en stor andel i oprettelse 

og bevarelse af venskabslogen ”EKEN” i Tønsberg, Nor-

ge og logen Sirius her i Horsens, et samarbejde mellem 

venskabslogen i nu snart 25 år. 

Du bror Harry har nu i snart 8 år varetaget informationen 

til 1. og 2. grads brødre når der har været Barde eller 

Druidemøder. Også her nyder du stor respekt og er både 

en kompetent og populær informator af den Druidiske 

historie og symboler, og ikke mindst den etik der forven-

tes af en ny bror. 

Bror Harry på en måde fik du dig sneget ind i Logen Siri-

us PR udvalg, først som cykelbud med info breve til inte-

resserede, du gjorde det for 2 flasker vin, men så sparede 

vi også frimærkerne, helt i logens ånd. Nu er du en del af 

PR udvalget og forestår også det store arbejde med re-

krutteringen. 

I forbindelse med at Logen Sirius blev medindehaver af 

ejendommen Kildegade 11, i Horsens, har du bror Harry 

været aktiv bestyrelsesmedlem i ejendomsforeningen, og 

har således fungeret som kasser i foreningen. Du har og-

så været vicevært for arbejdet på ejendommen. 

Jeg har i mit indlæg formentlig glemt et eller andet, hvor 

du har gjort dig bemærket med din ihærdige indsats for 

logen Sirius og Den Danske Druideorden, det beder jeg 

undskylde for, da der er sorteret kraftigt i informationer-

ne. 

På vegne af brødrene i logen Sirius og mig selv, ønsker 

jeg dig af hele hjertet tillykke med velfortjent hæderstegn 

”Ordenens Fortjensttegn” som er det synlige bevis for 

din anseelse og kæmpe indsats for logen Sirius og Den 

Danske Druideorden. 

Det er samtidig mig en glæde, at vi har kunne skjule no-

get for dig, da du jo er en meget hjælpsom person og for-

midler mange informationer til embedsmændene.  

Tillykke med Fortjensttegnet bror Harry.  

Kevin Refvik 

Skriver 

Druidernes visdom. 

 
Gennem årtusinde tilbage var 
misteltenen foruden at være 
en meget anset lægeplante 
også af specielle årsager æret 
højt af Druider. De keltiske 
præster i Europas fortid 
(ca.1900 f. kr. til 200 e. kr.). 

Disse Druider var langvarigt 
uddannet i deres vidtfavnen-
de lære, som omfattede reli-
gion, etik, sjælevandring, magi, lægekunst, astrologi, 
matematik og selve brugen a Keltisk sprog, der siges 
også at have indeholdt eksistens-filosofiske betyd-
ninger (eks. holdninger til valg i livet). 

Det skyldtes hovedsagelig arven fra Kelternes kund-
skab, at misteltenen gennem tiderne kom til at give 
specielle bidrag, bl.a. regenererende og revitaliseren-
de virkning på nogle velkendte lidelser og skavanker 
i forbindelse med plantemedicinsk behandling. 

Druiderne kunne af misteltenens ofte hvide bær 

(findes også med rød bær) som ingrediens fremstille 
en meget virksom salve til sårheling. 

Fremstilling af salven blev holdt skjult, da man ikke 
ønskede at hjælpe romerske besættelsessoldaters 
kampdygtighed.  

Mens mange medikamenter blot udøver en stimule-
rende effekt, er det typisk for misteltenen, at det net-
op erfares at have healende virkning. Den kunne ind-
til midten af 1900-tallet stadig fås på apoteket i Dan-
mark. 

Misteltenen hos de gådefulde keltiske Druidepræ-
ster. 

Sandsynligt har meget tidligt folkeslag i Europa haft 
stor interesse for den magiske plante, misteltenen i 
Europas dengang enorme skove. Deres efterfølgere, 
de gamle keltiske folkeslag nåede deres største ud-
bredelse i bronze og jernalderen, og keltiske stam-
mer bosatte sig efterhånden over det meste af det 
centrale og vestlige Europa og tillige langt ind i Øst-
europa. 

Druiderne er blevet populariseret som vismænd, som 



 17 

 

eksempelvis druiden og magikeren Merlin, der iføl-
ge traditionen var rådgiver hos legendernes kong 
Arthur. 

Hos os nutidige Druider er navnet Merlin uløseligt 
knyttet til de ”syv vise læresætninger”, som er 
grundpillerne i vores morallære. 

Det er kendt, at han tilhørte fortidens Druider eller 
Barder, og at han inden for de aller klogestes kreds 
til og med fremstod som et forbillede – et vidunder 
af visdom.. 

Det gamle sagn. 

De keltiske druidepræster var omtalt bl.a. for en be-
stemt skik, som vi især kender fra gamle optegnel-
ser. 

Ved hvert nytår praktiserede druidepræsterne i et 
særligt ritual at ”med en guldsegl skære en mistelten 
ned fra kronen af et egetræ”. Planten måtte, ligesom 
ved ofringer i Bibelen, ikke komme nær jern. 

Misteltenen blev ærbødigt opfanget i hvide klæde-
stykker – den måtte ikke røre jorden. Misteltenen 
ansås altså som en ekstraordinær vækst, og groede 
uden at røre jorden og måtte således ikke røre jor-
den, når den var hentet ned fra et træ. En misteltens 
voksested kunne betragtes som et lille hellig sted, 
der skulle beskyttes mod krænkelser. 

 

Druidisk nytår i vores historik. 

Ædel Ærk holder en formanende tale i form af en 
beskrivelse af, hvordan tidligere tiders øverste Drui-
de forretter budskabet under nytårsfesten. 

Efter at Ædel Ærk har afsluttet sin vægtige tale, bø-
jer han hovedet i ydmyghed før han går til et af høj-
depunkterne i ceremonien – nedskæringen af den 
hellige mistelten. 

Misteltenen, som fremfor noget andet udtrykker 
fremtidshåbet, som vi alle er så afhængige af at eje. 

På den baggrund ser vi, at vi bliver mindet om vor 
pligt til at bære arven fra fortiden videre, at den gode 
ånd fra druideismen i gamle dage må leve i os og 
videreføres af os. 

Igen bliver vi pålagt at sætte menneskekærligheden i 
højsædet og lade den være drivkraften i vores arbej-
de. 

 Misteltenen viser os velsignet liv og fremtidshåb. 

 Håbet om en lys og lykkelig fremtid for os selv og 
for menneskeheden. 

 Håbet er en utrolig kraftig drivkraft i det menne-
skelige liv. 

Jeg håber at dette korte indlæg om misteltenen kan 
bidrage lidt forståelse. 

Erik Schønwaldt 

Logen Sirius 

Højtidsloge  

ÆÆ Finn Brøner havde indvarslet til Højtidsloge og kun-
ne den 16. april byde 12 gæster samt 22 egne brødre vel-
kommen til nattens arbejde. 

Rigsstorlogens embedsmænd RSUÆ Jens Aage Jensen, 
RSSKR Erik Schønwaldt, RSSKM Jan Moosmand, RSM 
Erik Simonsen og RSV Leif Brandt havde indfundet sig 
og tildelte Ordenens Veterantegn til OÆ Jens Eriksen på 
smuk og værdig vis. 

Endvidere havde SSÆ Preben Fynbo Larsen, SM Vagner 
Thomsen, SV Hermuth Otto og SOÆ Walther Niekrenz 
fra SL Jutlandia indfundet sig. 

På vegne af de gæstende brødre fra logerne Blicher, Siri-
us og Vitus ønskede ÆÆ Bent Kristiansen logen Blicher 
sluttelig br. Jens tillykke med Veterantegnet.  

Fritz Wisén  
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Bryllupstur til Endelave 

 Tillykke med brylluppet 

 Helene og bror Brian 
 
Da bror Birger og jeg var på sejlerferie 
i juli rundt mellem og på nogle af Dan-
marks 416 øer og ene halvø, mødtes vi 
tilfældigt i Ballen Havn på Samsø til 
festival, Kolding Havn og på Lyø, hvor 
bror Birger fik idéen til, at vi kunne 
lave en overraskelsestur til Endelave 
og sejle brødrene i vores 2 både fra 
Snaptun. 
 
Da vi kun var 9 brødre Leif, Erik og 
Thomas fra Sirius, samt foruden under-
tegnede deltog fra Camelot brødrene 
Erik, Ivan, Frede, Niel og Birger, hvor-
for der ingen grund var til, at bruge 
begge både, da alle kunne være på bror 
Birgers båd, men da der var startproblemer med båden, 
tog vi i stedet færgen fra Snaptun. 
 
Bror Ivan havde medtaget håndmadder, som blev indta-

get på færgen og skyllet ned med lidt medbragt tysker-øl. 
 
 Da vi ankom til Endelave et par timer før brylluppet, 
sneg vi os lige op på kroen, for indtagelse af lidt læsken-
de mod varmen. 
 
Til hjemturen havde bror Birger allieret sig med Kim, 
som bor på Endelave og indehaver af den 47 fods motor-
sejler, som vi returnerede i til Snaptun Havn. 
 
Efter brylluppet hvor vi havde stået espalier foran kirken, 
gik turen igen til kroen, for indtagelse af aftensmad inden 
sejlturen hjem.  
 
Tak til alle brødre der medvirkede aktivt til, at gøre turen 
hyggelig med en rigtig god fornøjelig stemning i enhed 
fred og harmoni og forhåbentlig også overraskende min-
deværdig oplevelse for brudeparret. 
 

Med broderlig hilsen 

Frank Rundstrøm  
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7 dage to optagelser og 5 nye brødre. 

Det startede onsdag d. 19. september 2018 kl.1900 

havde ÆÆ Preben Pallesby indkaldt til Højtidslo-

ge, da 2 vandringsmænd havde banket på vor port. 

Lunden var bænket med brødre fra fjern og nær. I 

alt 44 brødre havde glædet os med besøg. 

Vort højtidelige ritual blev gennemført på bedste 

måde med lån af håndsbarder fra logen Sirius.  

Der var gæstende brødre fra Ordensledelsen, SL 

Jutlandia, SL Agder i Norge v/SUÆ Håkon Mør-

land, logerne Jotar, Concordia, Sirius, Vitus og 

Blicher.Vore 2 recipienter blev ført ind i Lunden 

og efter den ceremonielle optagelse kunne ÆÆ 

ønske tillykke og velkommen til 2 nye brødre: 

Peder Enevoldsen og Hans Nielsen.  

Der var lykønskninger fra SL Jutlandia, SL Agder 

og de tilstedeværende grundloger. 

Igen den 26 september 2018 var embedsmændene 

og brødrene igen på plads i logen hvor tre recipien-

ter blev ført ind i logen. 

Efter en  højtidelig optagelse af Jørgen Lerager, 

Poul Erik Rasmussen og Kim Ahrensberg kunne 

Ædel Ærk byde de nye brødre velkommen.  

Der var gæstende brødre fra Ordensledelsen, Stor-

logen Jutlandia. Logerne Jotar, Sirius, Vitus og 

Chemnitz Bellmann og Ostseeloge Eckernförde. 

 
 
 
 
 
 
 
 

De nye Vater i Logen Camelot 

Ædel Ærk Preben Pallisby med de ny optagne brødre den 19. september. 

Ædel Ærk Preben Pallisby med de ny optagne brødre den 26. september. 

Vatebror 

Hans Nielsen 

Vatebror 

Peter Enevildsen 

Vatebror 

Jørgen Lerager 

Vatebror 

Poul Erik Rasmussen 
Vatebror 

Kim Ahrensberg 
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Indsendelse af materiale 

Hjælp med at gøre livet lettere for redaktionen når i ind-

sender materiale til nyhedsbrevet. 

Nyhedsbrevet formateres således i den færdige udgave: 

Overskrift:  Times New Roman 14 pkt. Fed. 

Afsnits overskrift: Times New Roman 12 pkt. Fed. 

Brødtekst:  Times New Roman 11 pkt. 

Citater:  Times New Roman 11 pkt. Kursiv 

Indsendelse af Tekst 

Tekst modtages gerne i Word eller Mail, i behøver ikke at 

formatere teksten med mindre der er tale om citater eller 

fremhævet tekst. 

Citater sættes i anførselstegn ” ” og med Kursiv, husk at 

angive hvor citatet er taget fra. 

Fremhævet tekst og overskrifter markeres med Fed 

Hvis i ønsker et billede indsat på et bestemt sted i teksten 

kan dette markeres med [Billede navn] (husk at angive 

billedets filnavn). 

Billeder 

Billeder skal være i JPG eller PNG format og i høj opløs-

ning, i anmodes om, ikke at foretage billedbehandling 

inden indsendelse. 

I anmodes også om ikke at indsætte billeder i dokumenter 

og lign. Da disse er meget sværere at arbejde med og gi-

ver et dårligt resultat. 

Redaktøren 

Nu er det tid til at 

forberede julehils-

nerne 

I næste nummer af nyheds-

brevet vil der blive afsat 

plads til julehilsner fra brød-

rene. 

I sender bare jeres hilsen til 

h.e.nielsen@stofanet.dk. I 

emnefeltet skriver i 

’Julehilsen Druiden’ husk deadline er 30. november 2018. 

 

mailto:h.e.nielsen@stofanet.dk
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Mærkedage 

 

70 år 

Hother Von Mehren Logen Quintus 11-10-2018 

Poul Erik Godsk Logen Jotar 20-10-2018 

Max Keene Pedersen Logen Sirius 05-11-2018 

 

60 år 

Poul Erik Lindal Jensen Logen Vitus 28-09-2018 

Jens Åge Jensen Logen Camelot 10-11-2018 

 

50 år 

Henrik Lunbeck Nielsen Logen Vitus 15-10-2018 

Waldemar-Jacub Sawichi Logen Sirius 29-11-2018 

 

40 år 

Thomas Andersen Logen Concordia 14-08-2018 (glemt i sidste udgave) 

Dennis Zarp Laursen Logen Jotar 28-10-2018 

 

Tilgang 
Ingen tilgang siden sidst. 

 

Afgang 
Hans-Kurt Rasmussen Logen Blicher 31-03-2018 

Claus Wethje Reinholt Logen Sirius 15-05-2018 

 

 

 

 

Bortgang 

Æret være dit minde 
 

Logen Quintus VI gradsbror Jørn Richard Andersen, født 25-04-1946, optaget 23-01-1985, død 26-06-2018 
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Selv om ingen kan gå tilbage og lave en 
helt ny start, kan man starte fra nu og 

lave en helt ny slutning 
Carl Bard 


