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Redaktørens tanker 

Nu står sommeren for døren og 

logerne holder en pause fra 

logemøderne, der er nok også 

nogle der trænger til at puste 

ud efter et forrygende forår. 

”Vategraden skal for os være 

symbolet på den evige ung-

dom, der tilfører vor urgamle 

Orden friske kræfter”.  

Ord vi har hørt mange gange i år til de 

mange optagelser grundlogerne i vor orden har gennem-

ført. 

Dette nummer af Druiden bærer præg af at det ikke min-

dre end 17 nye brødre er blevet optaget de seneste 3 må-

neder. 

I flere af vore loger  er der blevet installeret nye embeds-

mænd. Brødre er blevet tildelt nye grader og brødre der er 

blevet hædret med hæderstegn for deres indsats for Drui-

deordenen 

Mange Druider har også været på rejser til vore nabolan-

de og i IGLD har brødre taget den lange tur til Californi-

en. 

Der skal herfra lyde en stor tak til de mange indlæg der er 

fremsendt, tak for det og ikke mindst i ønskes alle en god 

sommer med håb om et lige så forrygende efterår i Den 

Danske Druideorden.is man er kommet på glatis, kan 

man lige så godt danse på den. 
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Ordensledelsens Sommerhilsen 

 

Kære brødre i Den danske Drui-
deorden.  

Den Danske Rigs Stor Loge 
sender jer de varmeste øn-
sker om en god sommer for 
jer og jeres familie. 

En sommer hvor der jo også 
er tid til at lade tankerne gå 
omkring hvad vi hver især kan 
gøre for at udvikle vor orden i 
en positiv retning.  

Hvad er vigtigt at skabe og gøre sammen i Ordenen?  

Hvad er med til at give glæde og fremdrift i Orde-
nen? 

Hvor er vi hver især i stand til at medvirke på en god 
og ordentlig måde til at bære vor orden og samværet 
med vore brødre videre og på et højere plan? 

 

De varmeste og bedste broderlige hilsener 
Mogens Petersson 
Rigs Stor Ædel Ærk  
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Møde i Kapitelgraden 

5 Druider var denne nat ”kaldet” til Kapitelmøde. En flot 

gennemført nat af Storlogen Jutlandia. Imponerende 66 

Kapitelbrødre deltog i dette møde.  

RSSKR Erik Schønwaldt holdt en tale til SL Jutlandia og 

de 5 nye Kapitelbrødre  

Værdige Stor Ædel Ærk i Storlogen Jutlandia Og Em-

bedsmænd   

 På vegne af Ordensledelsen i Den Danske Druideorden, 

udtrykker jeg hermed vores tak for indbydelsen til at kun-

ne deltage i dette Kapitelmøde med druidebrødre som i 

nat er kaldet til Kapitelgraden. Vi har i nat oplevet et flot 

og værdigt arbejde udført af jer embedsmænd i Storlogen 

Jutlandia. I har i nat givet Storlogens nye Kapitelbrødre en 

belæring om, hvad der nu forventes af dem efter deres 

ophøjelse i nat.  

 Alle brødre som deltager i dette møde har forventninger 

til at kunne tage både glæden og varmen med herfra, det 

er forventninger som derfor også stiller krav til jer em-

bedsmænd. Efter min mening har i både påtaget jer opga-

ven, men også udfyldt opgaven til stor glæde og tilfreds-

hed for os alle forsamlede Kapitelbrødre – på vegne af 

alle tør jeg godt sige jer tak for nattens flotte og kompe-

tente udførelse af arbejdet!  

Jeg har også fornøjelsen at kunne overbringe Den Danske 

Druideordens værdig RSÆÆ br. Mogens Petersson hilsen 

til Storlogen Jutlandia og vores nye Kapitelbrødre Et øn-

ske om en rigtig god og vellykket aften til alle Kapitel-

brødre  Og ikke mindst et tillykke til jer nye Kapitelbrød-

re.  

 Kære nye Kapitelbrødre Kære bror Finn, bror Hans Eigil, 

bror Tommy, bror Leif Christian og bror Peter, Storlogen 

Jutlandia er denne nat blevet beriget med jer nye Kapitel-

brødre, I er i jeres grundloge fundet værdige til, nu at træ-

de videre på jeres vej her i Storlogen. På vegne af Ordens-

ledelsen i Den Danske Druideorden ønsker jeg jer stort 

tillykke med jeres nye grad – Kapitelgraden.  

Et nyt kapitel i bogen med jeres logeliv her i Druideorde-

Fra Venstre  Stor Ædel Ærk Preben Fynboe Larsen, Kapitelbrødrene Peter Helms Sirius,  Hans Eigil Nielsen Vitus, Leif 

Christian Schubert Sirius,  Tommy Edeling Nielsen  Sirius og Finn A. Allermann Jotar 
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nen har åbnet sig. I er trådt ind i Storlogen til et mere 

forpligtende logeliv, med betroede opgave, som vil give 

jer ballast på jeres videre vandring. Kapitelgraden er 

samlingspunktet for vor Ordens ideelle arbejde, det er her 

hvor Ordenen sikre og understøtter, at brødre i Den Dan-

ske Druideorden indføres i den druidiske tankegang. Se 

blot i vor Ordenslovs § 1 der bl.a. siger  Og jeg citere: 

Ordenen søger at opfylde sit formål ved at foreholde 

brødrene den Druidiske etik og lære, hvis almennyttige 

leveregel skal medvirke til at øge forståelsen mellem 

brødrene.  

Kundskab er magt – står der skrevet på Kapiteltegnets 

triangel, den triangel som I nu bærer. Netop denne tekst 

på trianglen kan meget vel gå hen og blive jeres og brød-

renes faste holdepunkt i årene fremover.   

Brug derfor jeres kundskab til at fremme viden om vor 

Orden og hos jeres yngre brødre, således at interessen for 

Ordenen skærpes. Jeg tror vi alle skal finde styrken i det 

små, så vi kan klare det store og husk MAGT kan bruges 

på forskellige måder  – Måder som ikke alle er indbyrdes 

lige forenelige! Druidismen mål er jo at skabe en jord 

Hvor retfærdighed, fred og lykke bor Vi tror på alt det 

gode et menneske kan give I enhed fred og harmoni! Jeg 

og hele Den Danske Druideorden ønsker jer held og lyk-

ke på jeres videre vej fremad i Druideordenen.  

Endnu engang tillykke med jeres æresgrad. v/ SÆÆ På 

vegne af Ordensledelse takker jeg hermed for ordet!  

”Statistik for Druider – Tal og fakta om 
Den Forenede Gamle Danske Druide Or-
den.” 

Indlæg ved møde i Kapitelgraden 11. marts 2019 af Under Ærk 
Jens Terp Bernberg Madsen, Logen Sirius 

Fundamentet, for at vores orden fort-
sat kan tildele Kapitelgraden til nye 
brødre, er, at der forsat er en til-
gang af nye brødre til vores or-
den. 

Der er i vores orden iværksat nye 
tiltag, hvor vi med professionelle 
og målrettede Facebookkampag-
ner, søger medlemmer, således at 
interesserede emner fristes til at 
søge mere information om lokale 
grundloger og de værdier, der er ved 
at være en del af loge-livet. Kampag-
ner som målrettet rammer netop de al-
dersgrupper, som de lokale grundloger søger. Det er en 
spændende proces at følge, og hvad jeg har hørt indtil nu, 
så forlyder det som om, at tiltaget virker, der bliver invite-
ret nye emner til informationsmøder som følge af tiltaget. 
Jeg kan kun bifalde, at vores orden har taget aktiv brug af 
de nye medier, og jeg håber, vi i fremtiden ser mange nye 
brødre blandt os.  

Nu er jeg ikke medie- /webdesigner med sans for mar-
kedsføring på internettet, men min baggrund er praktise-
rende landinspektør, hvor min dagligdag handler om ud-
vikling af fast ejendom. Min hverdag er lovgivning, mate-
matik/statistik, landmåling, Kommune- og lokalplanlæg-
ning og ejendomsjura mm., viden som forenes i praksis og 
danner rammerne for at skabe nye ejendomme i Danmark, 
og især her I Aarhus, hvor jeg driver landinspektørkontor 
fra. Hvis vi skal bygge en fremtid i Den Danske Druideor-
den, så er det vel også meget belejligt at følge op på, hvad 

der har virket indtil dato. Vi der sidder her I nat, har fun-
det glæden ved at være en del af loge-livet, og vi er ikke 
blevet “hentet” på internettet. 

Hvor finder man så tal og fakta om medlemmerne i Den 
Danske Druide orden? 

Jeg har været inde på druideweb og søge lidt i Den Dan-
ske Druideordens Matrikel, februar 2019, og det er 
grundlaget for aftenens gennemgang af tal og fakta om 
vores orden. 

Jeg har nørdet lidt med Matriklen, og det er fuldstændig i 
tråd med den dagligdag jeg befinder mig i, hvor Matrikel-
numre, er en stor del af min hverdag. Hvor anvendes be-
tegnelsen Matrikel så? 

Matrikel har flere betydninger: 

Matrikel (Ejendom) - En fortegnelse over landets fa-
ste ejendomme. 

Matrikel (grund) - en grund, er jordstykke, en lod (Ny 
betydning i anvendelse hos menigmand, advokater 
og ejendomsmæglere). 

Matrikel (Personer) - En fortegnelse over de personer 
der hører til en institution, især over studerende på et 
universitet. 

I Druideordenen er matriklen en fortegnelse over orde-
nens medlemmer, hvor der er fakta om: loge-brødre, op-
tagelse, indføringer, ophøjelser mm. 

I disse GDPR tider, hvor databeskyttelsesloven og per-
sondataforordningen fylder en del i hverdagen, har jeg 
været skeptisk med hensyn til at udstille peronrelaterede 
data, men jeg har alligevel med min adgangskode til drui-
deweb, forvildet mig ind på Druideweb, og har høstet 
data fra Matriklen, som nu udstilles i lunden. 

De udtræk jeg har trukket ud, er så omdannet til tal og 
fakta om Den Forenede Gamle Danske Druide Orden. 
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Nu sidder vi i Lunden, og det er jo hemmeligt det vi ople-
ver her, så at alt hvad der bliver sagt i Lunden, det bliver 
ikke citeret uden for lundens døre (Den ydre verden). Så 
hvis jeg lover, at jeg sletter data efterfølgende, så er det 
nok i tråd med persondataforordningen. 

Men jeg vil gennemgå fakta, og fortolke på data. 

Den Danske Druideoden har 10 grundloger, hvor de 7 er 
hørende under storlogen Jutlandia og 3 grundloger er hø-
rende under storlogen Selandia. Der er 252 brødre i orde-
nen, hvor de 204 brødre er tilknyttet Storlogen Jutlandia, 
og 48 brødre er tilknyttet Storlogen Selandia. Den største 
grundloge er logen Sirius i Horsens, som har 50 brødre, 
og den mindste grundloge er Mona i Søborg, som har 13 
medlemmer.  

Fundamentet for et logemøde 

Fundamentet for et logemøde er en ordentlig loge-
bygning, og hvis jeg ser på de enkelte bygninger, som de 
enkelte grundloger holder til i, og den ejendom som loge-
bygningen er beliggende på, så fordeler grundarealet 
(Arealet ifølge Geodatastyrelsen (GST)) og bygningsarea-
let (Bygnings- og Boligregistret (BBR)) sig sådan:  

Den gennemsnitlige ejendomsstørrelse for en grundloge 
er 1.403 m2. 

Loge-bygningens gennemsnitlige størrelse er 416 m2. 

Hvis vi skal drage konklusioner på et evt. krav til grun-
dens areal pr. bror, herunder hvilket arealbehov der er, for 
at en bror kan parkere med sin bil og gå til loge, så tror 
jeg ikke jeg kan komme med en konklusion. Brødrene må 
have samkørsels-ordninger, tage det offentlige, få konen 
til at køre, eller finde parkering i nærheden af loge-
bygningen, de nuværende loge-ejendomme kan umiddel-
bart ikke rumme alle brødrenes biler.  

Men jeg kan ikke se, at en parkeringsplads på bygningens 
grund er et kardinalpunkt, for at en bror søger optagelse i 
en loge. 

Men analyserer jeg på bygningsarealerne (BBR), så er kan 
logen Sirius opretholde møder med at areal svarende til 
max. 9,8 m2 pr. Bror. Sirius er lige nu den loge, der har 
det mindste bygningsarealkrav til en logebror. Og hvis jeg 
gør de max. 9,8 m2 til et bygningsarealbehov for en loge-
bror, så vil den danske druideorden kunne rumme 424 
brødre i de nuværende bygninger. Og med en loge som 
Camelot og deres nye bygning, så vil det betyde, at de 
skal ud og finde 52 brødre yderligere, for at opfylde areal-
normen. Men hvis vi vil optimere vores tilgængelige byg-

ninger, hvor vi optimerer bygningerne, og i stedet siger, 
at et arealbehov for en bror udgør 2,5 m2, svarende til 1 
m2 pr. bror i lunden og 1 m2 i efterlogen pr. bror, og 0,5 
m2 pr. bror til at hænge jakken på, andel i toilet og køk-
ken, så kan vi i Den Danske Druideorden opgradere til 
1.664 brødre i den nuværende bygningsmasse. Så det er 
bare med at få lanceret nogle Facebookkampagner, så vi 
kan finde de yderligere 1.412 brødre, som vi potentielt 
kan rumme i bygningerne. Logen Camelot har været 
igennem en forrygende udvikling siden deres start, men 
de mangler stadig 299 brødre, hvis standardnormen er 
2,5 m2 pr. bror. På 3 år er de opnået et antal på 32 brød-
re, så om 28 år kan vi forvente, at de har fyldt loge-
bygning op med den nuværende rekrutteringshastighed. 
Ud fra analysen kan jeg generelt konkludere, at vores 
kapacitet i vores nuværende bygninger nemt kan rumme 
endnu flere brødre, og der er også plads til flere ugentli-
ge møder i loge-bygningerne, så fundamentet er på 
plads. 

Hvad er det så for brødre der kommer i den denne 
druideorden? 

Ved gennemgang af alderssammensætning i en Danske 
Druideorden, er jeg nået frem til følgende aldersfordelin-
ger: 

Concordia har den 
yngste bror på 27 
år, hvor Vitus har 
den ældste ’yngste 
bror’ på 51 år. Lo-
gen Quintus har 
den ældste bror på 
98 år, og som fyl-
der 99 i år, og lo-

gen Blicher har sammen med logen Camelot den yngste 
’ældste bror’, som er eller fylder 76 år. Logen Concordia 
har den laveste gennemsnitlige alder på 54 år, og Logen 
Quintus har den højeste gennemsnitlige alder, som er 70 
år. Ud fra gennemgangen af brødrenes aldre, så må tren-
den i Den Danske Druideorden være, at medlemmerne er 
brødre i mange år. 

Det kan vi også få bekræftet ved at analysere på brødre-
nes loge-anciennitet: 

Det kan konstate-
res, at der kom-
mer nye brødre til 
i logerne, da der 
er flere loger, som 
har brødre med 0-
1 års anciennitet. 
Der er dog logen 
Gral, som ikke 
har fået nye brød-
re de seneste 7 år, så Gral må trænge til en Facebook-
kampagne, så de kan få flere brødre i logen. Det kan be-
kræftes, at når man først er blevet bror, så bliver man i 
ordenen i mange år, og der er brødre, som har været i 
ordenen i 55 år. Det ses også af gennemsnittet af ancien-
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niteten, at logen Camelot er under opstart, da de har en 
lav gennemsnitlig anciennitet, som er 9 år, der kommer 
mange nye brødre til. 

Hvor gamle er vores ordens brødre når de bliver optaget? 

Der bliver optaget 
flere yngre brøde i 
ordenen, hvor logen 
Gral har optaget den 
yngste bror på 23 år. 
Mona er den loge, 
der har optaget den 
ældste bror, som den 
’yngste bror’ i logen, 

hvor alderen er 37 år. 

Logen Jotar er den loge, der har optaget den ældste bror, 
som ved optagelsen var 84 år, og logen Vitus er den loge, 
der har den yngste bror, som er optaget som logens 
’ældste bror’, hvor broderen var 59 år ved optagelsen. 
Hvis vi ser på gennemsnitsalderen for optagelsen, så er 
logen Merlin, den loge der har den yngste gennemsnitsal-
der for et nyt medlem, som er 44 år. Logen Blicher er 
den loge, der har den højeste gennemsnitsalder for et nyt 
medlem, som er 53 år. 

Ja det er kryptisk, men det er fakta. 

Ud fra fakta om anciennitet og alder, så kan jeg se, at der 
er et stort spænd i alderen på ny bror, og det er også for-
nuftigt, i forhold til at bygge en loge op med nye brødre. 
Logerne supplerer op med nye brødre, så der aldersmæs-
sigt ikke er alt for store aldersforskelle mellem brødrene. 

Men hvad er det så, for personer der søger optagelse som 
bror i ordenen. Hvis vi ser på beskæftigelsen, så er forde-
lingen som følger: 

Det er åbenbart ’in’ at være direk-
tør i vores ordenssamfund. 

Hvad hedder en druidebror så til 
fornavn? 

 

Peter er 
et godt navn til en logebror.  

Der er 126 brødre, som har et 
mellemnavn, svarende til 50 
% af brødrene. Det er ikke 
nødvendigt at bruge energi på 
at målrette indsatsen på at fin-
de nye brødre med et mellem-

navn, det har alligevel ingen betydning, brødrene bliver 
alligevel optaget. 

Hvad hedder en druidebror til 
efternavn? 

For at se trenden, så er det 
traditionelle danske efternav-
ne der er finde på hitlisten, så 
jeg har taget 6. pladsen med 

også, hvor Andersen, Christensen og Sørensen deler 6. 
pladsen. 

Hvis vi skal rekruttere nye brødre, så vil en Peter Jensen 
være en god fyr at opsøge. Men ellers vil nye brødre kun-
ne findes blandt helt almindelige danske for- og efternav-
ne. 

Hvilke byer kommer de Danske Druide brødre fra? 

Horsens er den by i Dan-
mark, der har flest drui-
debrødre, så folk fra Hor-
sens, med postnummer 
8700 søger mod loge-
livet. Jeg har taget 6. 
pladsen med, for at vise 
at de Sjællandske byer er 
næsten i top-5. På 7. pladsen er der en sjov betragtning, da 
man i byen Løsning, Lille by tæt på Horsens, men stor 
nok til et selvstændigt postnummer, har ligeså mange loge
-brødre som i Aarhus. 

Opfølgning 

Hvad kan man så konkludere, hvis vi skal målrette rekrut-
teringen af nye loge-brødre i logen. 

Jeg er nået frem til 6 punkter, som er relevante. 

Man skal sikre sig, at der er max 9.8 m2 bygningsreal 
pr. Logebror – bemærk max areal, så er man sikker på, 
at den nye logebror befinder sig godt, og at han ikke 
farer vild i en stor loge-bygning. 

Man skal være bevidst om, at det kan lykkes at finde 
yngre brødre, og vi kan se, at der kommer flere brødre 
til, som er sidst i 20’erne eller i starten af 30’erne.  
Men sørg for - at der ikke er en alt for stor aldersspred-
ning mellem brødrene, byg langsomt op med brødre 
der aldersmæssigt et tæt på de nuværende brødre, så 
kommer aldersspredningen med tiden. 

Hvis man kan finde de lokale direktører på hjemegnen, 
så er der også potentiale her, de trives med loge-livet. 

Man kan også starte med at bladre telefonbogen igen-
nem, og finde alle dem der hedder Peter, for dem er 
der også potentiale i. 

Når man alligevel er ved at gennemgå telefonbogen, så 
kan man ligeså godt også strege alle dem under, der 
hedder Jensen, de er også glade for at gå I loge. 

Hvis man endelig har forbindelse til en ansat i folkere-
gisteret, så vil det være meget belejligt, at finde alle de 
tilflyttere i nærområdet, som er tilflyttere fra Horsens, 
det er dem fra Horsens, der kan noget med loge-livet. 
De holder ved i logen længe, og flere af dem kører 
langt for at dyrke loge-livet. Finder man en tilflytter 
fra Odense i nærområdet, så skal man heller ikke holde 
sig tilbage, de har også loge-livet i blodet.  

Du kan også bruge Facebook, det er tit at Facebook 
fortæller noget om en persons fortid, og det kan være 
du kan opsnuse, om det er en person fra Horsens eller 
evt. Odense, der er flyttet til nærområdet.  
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Vellykket maraton 

Søndag den 10 marts 

gennemførte Em-

bedsmændene i 

Storlogen Selan-

dia ikke kun en 

men hele tre 

Storlogemøder. 

Dagen startede 

med et værdigt gen-

nemført Old Ærk mø-

de.  

Efter en kort pause blev der kaldt ind til Ring-

gradsmøde, hvor br. Mick Hart på et velgennemført møde 

blev hædret med Ringgraden. 

Stor Under Ærk Flemming 

Christensen fra Storlogen Jut-

landia holdt en smuk tale for 

den nye Ringgradsbror hvor 

han bland andet sagde: 

Den Ring som Du nu bærer er 

et symbol på det uendelige, 

ringen indbefatter såvel begyn-

delsen - forsættelsen – samt 

afslutningen.  

Ringen symboliserer troskaben 

til vores orden og er et signal 

som viser at alle brødre kan 

Til den glade læser af Den Danske Druideordens matri-
kel, kan jeg oplyse, at der er basis for flere studier i for-
tegnelsen.  

Et område som er uafklaret er, hvor langt er man villig 
til at køre for at møde op til en logeaften, jeg kan også 
se, at der er flere, der søger loge-livet, som kommer fra 
den samme gade, så det kan være der en nabo der kan 
udvise interesse. 

God læsefornøjelse med Matriklen. 

Jeg ser frem til at følge udviklingen i Den Danske Drui-
deordens matrikel. 

Tak fordi I lyttede med.  

have tillid til Dig.  

Også i ”den ydre verden” skal Du udvise TROFASTHED 

og ANSVAR mod vore druidiske idealer.   

Så var tiden kommet til det tredje kapitel i møde følgeto-

nen idet der blev kaldt ind til et møde i Kapitelgraden 

med optagelse af br. Peer Nim Larsen . 

Stor Under Ærk Flemming 

Christensen fra Storlogen 

Jutlandia nævnte i sin tale: 

Du har i nat hørt om Vil-

jen – Forstanden,  Hukom-

melsen og Kundskaben 

om at lære sig selv at ken-

de.  

Vær altid trofast mod 

sandhedens og hjertets 

stemme for der vil Du fin-

de, at selverkendelsen er 

begyndelsen til sand vis-

dom.  

For husk: KUNDSKAB ER MAGT, som det står skrevet 

på Kapitelgradens triangel, som I nu er bærer af.  Symbo-

likken i den ligesidede 3-kant er klar: Ligeværdighed – 

tolerance og fællesskab mellem mennesker.  

Bær derfor Trianglen med stolthed - og husk - at kund-

skab og magt let kan blive en rus - og at magten lige så 

hurtigt som man får den - kan forsvinde.  
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Indlæg Old Ærk Møde 10. marts 2019 

Ideelt indlæg v/Rigs Old Ærk Flemming Ib Pedersen Lo-

gen Quintus. 

Love og moral  

Så kom den da brevet fra Or-

densledelsen om, at vi skal 

huske at der er Rigsmøde i 

november måned – og bl.a. at 

vi skal huske, at eventuelle 

forslag til ændringer af or-

densloven skal indsendes in-

den udgangen af april måned.  

Ikke noget nyt som sådan – men 

alligevel for der en lille djævel i 

mig. Jeg har selv gennem flere peri-

oder siddet i ordenslovsudvalget og sammen med gode 

folk udtænkt snedige og selvfølgelig relevante ændringer 

og præciseringer af loven.  

Jeg kan alligevel i dag ikke lade være med at stille mig 

selv spørgsmålet : HVORFOR  

Sandheden er jo, at vi hele tiden indhentes af fortiden – 

forstået på den måde, at da vi i tidernes morgen nedskrev 

vore love var de på det tidspunkt gode nok og dækkende 

behovet, men så er det, at der sker 2 ting – det første, at 

tiden går og samfundet omkring os ændres og komplice-

res og vi bliver alle mere veluddannede – og det andet og 

nok så betydningsfuldt – vi er danskere, vi er fyldt med 

trangen til at vende og dreje hvert et ord, tolke og misfor-

tolke intentionerne i det nedskrevne – altid med henblik 

på at forklare alle andre, at sådan kan det også forstås, og 

derfor har jeg – selvfølgelig – ret.  

Det er slet ikke noget usædvanligt forbeholdt vor lille 

kreds – se bare på de stakkels folketingsmedlemmer, som 

jævnligt vedtager nye love – og som dagen efter må kon-

statere, at de med vedtagelsen nok har fået lukket eet hul 

– men samtidig har åbnet for en række nye huller, som 

man så må i gang med at lovgive om.  

Det er fast arbejde for ministeriernes jurister og embeds-

mænd – og måske i særlig grad for de advokater m.fl. 

som hyres til at fortolke eller mistolke lovene.  

Når vi i vores kreds i hvert fald en gang hvert 3. år bru-

ger betydelige ressourcer på at præcisere eller ændre vore 

love er det jo fordi nogen bevidst eller ubevidst har for-

brudt sig mod lovene – og at ændring eller præcisering 

derfor vil være på sin plads.  

Og så er det at jeg begynder at tænke på om de ressourcer 

vi nu anvender på det kunne anvendes til noget mere kon-

struktivt:  

Lovregler er udformet som nøjagtigt beskrevne forpligtel-

ser, der paragraf for paragraf eliminerer al tænkelig tvivl, 

og indeholder sanktionsbestemmelser for dem der er un-

derlagt loven, ikke respekterer den i handling. Lovgivning 

handler med andre ord om, hvad man skal og hvad man 

ikke må.  

Kunne man – tænker jeg - måske i stedet fokusere på mo-

ral og etik – som jo handler om, hvad man bør og ikke bør.  

Lovregler står i modsætning til moralske regler ved, at 

man bør følge moralske regler – og altså groft sagt kan 

man sige, at hvis alle opførte sig moralsk over for hinan-

den, så behøvede man ingen love. – OG udebliver moralen 

– så hjælper love og regler intet.  

Og ved I hvad: Vi er druider – og har ved vores optagelse 

aflagt en betydningsfuld ed. Herved har vi egentlig tilken-

degivet vilje til at følge intentionerne i vores ordens lære – 

og så skulle vel en detaljeret ordenslov vel være unødven-

dig.  

Det var bare det jeg kom til at tænke over  

LOVE stavet på engelsk står for LOVE – og musikken til 

mit indlæg handler netop om dette: Instrumentaludgave af 

”I just called to say I love You”  
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Embedsmandsinstallation i logen Gral 

Den 13. marts havde Ædel Ærk Mogens Nyquist-Hansen 

indvarslet til Højtidsloge  med installation af nye Em-

bedsmænd for perioden 2019-21. 

Storlogen Selandias Embedsmænd gennemførte en vær-

dig og højtidelig installation af den nye embedsmands-

stab. 

ÆÆ Mogens Nyquist Hansen havde længe haft samtaler 

med Br. Bent Jansen  med henblik på at få ham til at for-

holde sig til et positivt svar på at skulle overtage ÆÆ`s 

plads efter ham…. Mange samtaler !! 

De store overtalelsesevner er blevet  taget i brug og br. 

Bent har sagt ja til at overtage den store opgave og IN-

GEN er i tvivl om at br. Bent vil løfte opgaven med flid 

og indlevelse. Vi glæder os alle til br. Bents ledelse. 

Br. Peder Fløjborg tog ”Storlogekasketten” på og ønskede 

br. Bent og de øvrige embedsmænd tillykke og fremgang 

for logen. 

Ædel Ærk Peter Grunnet Lauritzen Logen Mona lykøn-

skede på vegne af de gæstende brødre logen Gral tillykke 

med den nye embedsmandsstab med håbet om et fortsat 

godt samarbejde. 

Ligeledes ønskede SUÆ Peter Lybek for Logen Quintus 

Logen Gral tillykke med det nye embedsmandspanel - 

lagde stor vægt på det gode samarbejde og opfordrede 

brødrene til et besøg i ”Provinslogen ” i Karlslunde. 

En flot og værdig gennemført aften, der blev fortsat med 

taler i efterlogen og lidt godt til maven. 

Rigs Old Ærk Mogens Nyquist-Hansen takkede for sam-

arbejdet i den gamle embedsmandsstab og ønskede held 

og lykke til den ny sammensatte embedsmandsstab. 

Ud over brødre fra logen Gral deltog der gæstende brødre 

fra logerne Mona, Quintus og Vitus. 

Embedsmændene for perioden 2019—2021 er: 

Ædel Ærk  Bent Jansen 

Under Ærk Mick Hart 

Skriver Dirch Nielsen 

Skatmester  Peter Fløjborg 

Marskal Peter Hansen 

Indervagt Jesper K. Amossen 

Ydervagt  Vakant 

Tjg. Old Ærk Mogens Nyquist-Hansen 

Dirch Nielsen 

Skriver 
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Nye Embedsmænd i Logen Mona  

 Den 5. marts 2019 var der høj-
tidsloge i Logen Mona, med 

installation af nye embeds-
mænd, hvor vi samme nat 
kunne fejre Logen Mo-
nas 85 års fødselsdag. 

Der blev skiftet ud på to 
poster, idét Bror Peter 
Grunnet Lauritzen aflø-
ste Bror Mogens Rye 

Eiersted som Ædel Ærk, 
og Bror Per Kokborg aflø-

ste Bror Peter Grunnet Lau-
ritzen som Under Ærk. 

Der var besøg fra Storlogen Selandia, Logen Gral, Logen 
Camelot og Logen Stonehenge fra Sverige, og det var en 
rigtig hyggelig aften hvor der i dagens anledning blev 
serveret hele tre lækre retter i efterlogen. 

Vi takker Bror Mogens Rye Eiersted for tro tjeneste som 

Ædel Ærk i fire år. Bror Mogens har draget stor omsorg 
for alle aspekter af logens drift og vedligeholdelse, og 
brødrenes trivsel. Han har lagt et stort og engageret ar-
bejde i både det druidiske og det mere praktiske arbejde 
for logen. Det sidste fortsætter han med, til stor glæde 
for os alle sammen. 

 

Embedsmændene i Logen Mona 2019-2021  

Ædel Ærk:  Peter Grunnet Lauritzen 

Under Ærk:  Per Kokborg 

Skriver:  Torben Lage Frandsen 

Skatmester:  Jens Adsbøl Lauritzen 

Marskal:  Hartmuth Vester 

Indervagt:  Erik Junge 

Ydervagt: Vakant 

Tjg. Old Ærk:  Mogens Pallesen 
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Logen Concordia d. 6. marts 2019. 

Denne nats handling var en festlige i Druide graden, br. 
Martin Bundgaard blev denne nat ophøjet til vor Ordens 
3. grad Druidegraden. 

OÆ br. Peter Conradsen ledede mødet på bedste vis og 
embedsmændene klarede opgaven flot. 

OÆ Erik Willer, SUÆ og RSSKR deltog i mødet sam-
men med logens egne brødre. 

Logen Jotars bibliotek er tilgængelig for alle brødre. 

 

Efter lang tids arbejde er Logen Jotars 
bibliotek nu opdateret og blevet online. 

Her kan du finde alt fra ideelle indlæg, 
digte, sange, musik og m.m.  

Biblioteket vil løbende blive opdateret, 
og man er velkommen til at sende digte 
og indlæg til Jotars bibliotekar. 

Vil du se hvad der gemmer sig i bibliote-
ket, kan se det på 

bibliotek.logenjotar.dk  

Adgangskoden er løsningen i vategra-
den (det gamle). 

 

 

 

På biblioteksudvalget vegne 

Bror Finn A. Allermann, Bror Walther Niekrenz 

& Bror Dennis Zarp Laursen (Bibliotekar)  

http://bibliotek.logenjotar.dk/
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40 års jubilæum Rigs Old Ærk br. Walther 

Niekrenz 

En stor aften oprandt for logen Jotar og en skattet bror. 

Logen Jotar og ROÆ br. Walther Niekrenz kunne denne 

nat festligholde 40 års veteran jubilæum. 

En flot nat til ære for br. Walther. 

SL Jutlandia gennemførte deres del af “ høj-

tidslogen” på bedste vis, og SÆÆ holdt en 

flot jubilæums tale for br. Walther. Lige-

ledes var der flotte taler fra RSOÆ br. 

Ib og ROÆ br. Max. 

40 brødre havde fundet vej frem til 

denne nats højtidsloge, bl.a. Fra 

Ordensledelsen, SL Jutlandia, lo-

gerne Vitus, Sirius, Blicher og 

naturligvis logen Jotar. 

Stort tillykke til br. Walther. 

Her følger tale fra den v. RSOÆ  

br. Ib Fønsskov Mathiesen. 

V. ROÆ eller skal jeg sige v. 

Ridder– kære bror Walther – 

Et stort, stort tillykke til dig bror 

Walther – I anledning af dit 40 

års jubilæum I Den Danske Dru-

ideorden. 

Fra Ordensledelsens side er det 

mig en glæde her i nat at kunne 

gratulere dig – og takke dig – for – 

helt nøjagtig 40 år og 13 dage i Den 

forenede Gamle Druideorden – nu kal-

det ”DDD”. 

Det er jo vidunderlig at være vidne til, at 

bror i en alder af 82 – snart 83 år – kan få den 

oplevelse og den glæde, at blive fejret med et 40 års 

jubilæum i sin grundloge. 

Du har jo – i hvert fald i den tid jeg har kendt – været en 

bror lidt ud over det sædvanlige. 

Det er jo ikke nogen overdrivelse, når jeg siger, at næsten 

ingen som dig – har ved logemøder – hjemme som ude – 

udvist en spontan glæde, imødekommenhed, begejstring, 

der har smittet alle tilstedeværende. Du er – og har altid 

været – en utrolig positivt og kærligt menneske – en loge-

bror i ordets bedste og varmeste betydning. 

Du hører ikke til de konflikskabende brødre – som du i 

øvrigt tager skarp afstand fra, 

 Men i stedet opfordrer du til fred og harmoni mellem 

brødre således, at vor Ordens formål kan opfyldes.  

Du ved, at selvstrækkelighed ikke er en dyd – og slet ikke 

en druidebrors dyd. Vi ved alle, at ingen af os er perfekte 

– at vi ikke er tilstrækkelige. Hverken som enkelt perso-

ner og heller ikke i samlet flok. Vi kan kun håbe 

på, at det at være druidebror, vil være med til 

at gøre os til bedre mennesker – bedre med-

mennesker. Vi skal glædes over nye skud 

på den eviggrønne mistelten og vor 

gamle eg. Blade der giver ny energi 

og styrker os helt ned i dens gamle 

rødder. 

I livet såvel som i logen har vi jo 

nok alle et brændende spørgsmål: 

Hvorfor er jeg her – hvorfor er 

jeg nødvendig. Svaret på dette 

spørgsmål optager mange brød-

res tanker, driver vore handlin-

ger og kan læses i de aftryk vi 

sætter hos andre mennesker. 

Jeg tror alle kender filmene med 

de 2 komikere ”Gøg og Gokke”: 

De havde dejlig dialog, som ly-

der: 

Gokke: Hvor er du født? 

Gøg: Det ved jeg ikke. 

Gokke: Ved du det ikke? 

Gøg: Nej, jeg var for ung til at kunne 

huske det! 

Jeg er ret sikker på, at vi altid husker 

vore rødder som druidebror. For et træ 

uden stærke rødder vælter let. Et træ, der 

ikke skyder nye grene og sætter blade vil forgå. 

Du har gennem din druidiske vandring mødt mange nye 

brødre på din vej – og altid har de mødt din smittende og 

begejstrede velkomst. 

Ædle ridderbror. Du er ved at afslutte en lang, trofast og 

arbejdende årrække, idet du nu ingen længe slutter dit 

arbejde som tj. SOÆ i Storlogen Jutlandia. 

Jeg har dog også haft den glæde at arbejde sammen med 

dig i flere år i Ordensledelse. 

En tid der var præget af mange nye initiativer,  lov-

forslag, rejser – og et rigtigt godt samarbejde. Det vil ger-

https://www.facebook.com/walther.niekrenz?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARABD4eScl1MqjkK-fF_uwHR0m0cbd9dYw9e1STmTpP0-9Z6hYR7D9e_Z2ZOHiC3btDrRiGkPUouBCgN&dti=237136529039&hc_location=group
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ne sige dig personlig tak for. 

Da Danmark i 2012 skulle afholde verdenskongres i 

IGLD regi – tog du på eget initiativ arbejdet op med at 

skaffe penge til det ret bekostelige kongres. Dette gjorde 

da, at DDD kom ud af arrangementet uden underskud. 

Du blev optaget i logen Jotar d. 19.02.79 )på min fødsels-

dag-jeg fyldte 35 år). Du blev forlenet med OÆ-graden. 

Du blev optaget i Odensledelsen og blev ophøjet i Rid-

dergraden d. 01.03.2008  – og valgte 

Ophøjelse til Druidegraden 

ÆÆ Finn Brøner bød velkommen til 7 gæstende samt 21 
egne brødre og efter en smuk ophøjelse af br. Per Bent 
Kjær og br. Svend Erik Burkarl, formanede ÆÆ dem om 
at de nu var med til at stemme i logens anliggender of at 
de hermed også fik et større ansvar over for deres brødre. 
De fik herefter over-
rakt deres gradsbevi-
ser. 

P.v.a. RSL og SL 
Jutlandia ønskede 
SSKR Kurt Vind 
Christiansen logen 
tillykke med den 
smukke ophøjelse af 
br. Per Bent og br. 
Svend Erik. I viser 
begge interesse for 
logelivet, møder flit-
tigt op og løser de 
opgaver som i bliver 
pålagt. I har begge 
en positiv og humo-
ristisk tilgang til lo-
gelivet og nu har i 
også opnået det at nu 
skal i være med til at. 
bestemme. I får nye pligter og ansvar over for jeres brød-
re. Et ansvar der skal rygtes med omtanke og med fokus 
på hvad der tjener jeres loge bedst. 

P.v.a. af de gæstende brødre ønskede ÆÆ Bo Nørgaard 
Pedersen logen Merlin, logen Jotar samt br. Per Bent og 
Svend Erik tillykke med ophøjelsen. 

RSSKR Erik Schønwald ønskede tillykke p.v.a. ÆÆ 
Bent Kristiansen logen Blicher, der desværre ikke selv 
kunne være til stede. 

Fritz Wisén 

Riddernavnet ”Ridder af den lysende stjerne”. 

Kære bror Walther: Tak for mange gode og oplevelses 

rige år i DDD. 

Tak for mange glædesstunder og hyggelige timer   (bl.a. 

sammen med Max) 

Tak fordi du er som du er – dem er der ikke mange af  og 

gid dit druidiske lys må brænde mange år endnu.  

Festloge med optagelse 

ÆÆ Finn Brøner åbnede mødet rituelt og bød velkom-
men til 12 gæstende brødre, heraf 6 fra logerne Albota og 
Fraternitas i Norge samt 22 egne brødre.  

Vandringsmand Bo Engelbrecht Helsing havde indfundet 
sig for at blive optaget i vor Orden i logen Jotar. 

Efter en smuk og højtidelig optagelse talte ÆÆ til br. Bo 
og bød ham velkommen i broderkredsen.  

SUÆ Flemming Christensen bød på vegne RSL og SL 
Jutlandia br. Bo velkommen og påsatte ham den Syvtak-
kede stjerne.  

Br. Alfred Nielsen, logen Albota, takkede p.v.a. de norske 
brødre for den smukke optagelse og lagde de 7 symbolske 
røde roser på vort broderskabs alter.  

ROÆ br. Jens Lerche holdt tale med baggrund i den grøn-
ne farve i Vategradens regalie p.v.a. de gæstende loger 
Camelot og Sirius og ønskede br. Bo tillykke med opta-
gelsen. 

Fritz Wisén 
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Skovloge 

Årets Skovloge blev igen i år afviklet i det meget smukke 
skovområde omkring Sletten v Gl. Ry. 

Kl. 14.00 mødte 18 egne brødre samt 1 gæstende bror, 
SUÆ (SME) Håkon Mørland, SL Agder i Norge samt 10 
medfølgende fruer op og startede med at nyde den med-
bragte kaffe/te samt adskillige bradepandekager, kringle 
og kransekage m.m. som nogle af brødrene havde bagt/
uddelegeret opgaven til stor glæde for de fremmødte del-
tagere. 

Efter kaffen listede embedsmændene stille afsted til Lun-
den som lå lidt afsides. Kl. 15.00 blev brødrene hentet af 
br. YV og ledt op ad bakke til indgangen til Lunden, hvor 
br. MS hentede brødrene og ledte dem til deres pladser i 
Lunden. 

Efter et højtideligt Skovlogemøde, hvor Alterilden blev 
tændt på bålpladsen, Misteltenen blev nedskåren og delt 
ud til brødrene og vor åbningssang og afslutningssang 
blev sunget gik brødrene tilbage til shelterpladsen, hvor 
kaffen var blevet nydt.  

Under logemødet var damerne, under kyndig orientering 
af OÆ br. Knud Vogelius’ kone Vibeke ledt rundt i det 
omkringliggende område. 

Så var det blevet tid til at grille pølser i både M,L og XL 
samt brød til stor nydelse sammen med kartoffelsalaten 
som ROÆ br. Max Nielsen og for en store del hans kone 
Eva havde forberedt hjemmefra.  

Tak til Embedsmændene for et godt møde og stor tak til 
alle som havde bidraget med hjælp til forplejningen. 

På gensyn næste år. 

Fritz Wisén 
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Besøg fra Nord 

Igen i år havde brødre fra logerne Allbota og Fraternitas 

fra Sandefjord i Norge fundet vej til Horsens for at deltage 

i et Vatemøde. 

Ædel Ærk Carl Egon Jensen ledede sammen med embeds-

mændene et smukt og værdigt møde, hvor han takkede for 

at de gæstende brødre igen havde fundet vej til Horsens. 

I efterlogen blev det til et par hyggelige timer med snak 

på kryds og tværs af bordet krydret med små anekdoter fra 

brødrene. 

Hans E. Nielsen 

Skriver 

Installation af embedsmænd for perioden 

2019-21 

Den 2. april havde Storlogen Jutlandias Embedsmænd 

indfundet sig for at foretage installation af den nye em-

bedsmandsstab for perioden 2019—2021. 

 Ædel Ærk Br. Carl Egon Jensen 

 Under Ærk Br. Bruno Vestergaard Christensen 

 Skriver Br. Hans Eigil Nielsen 

 Skatmester Br. Henrik Lundbech Nielsen 

 Marskal Br. Michael Schreiber 

 Indervagt Br. Poul Erik Lindal Jensen 

 Ydervagt Br. Flemming Phillip Larsen 

 Tjg. OldÆrk Br. Kaj Jæger 

Stor Ædel Ærk Preben Fynbo Larsen bød såvel nye som 

”gamle” embedsmænd velkommen til deres arbejde for 

lgen Vitus og Druideordenen. Stor Ædel Ærk udtrykte et 

ønske om at det gode samarbejde mellem logen Vitus og 

SL Jutlandia må fortsætte i samme ånd som tidligere års 

samarbejde. 

Ædel Ærk Br. Carl Egon Jensen takkede storlogen for en 

velgennemført installation og takkede i den forbindelse de 

afgående embedsmænd for samarbejdet i perioden og hå-

bet om et godt samarbejde med den nye embedsmands-

stab. 

Følgende blev tildelt Ex Regalier, afgående Skatmester 

Br. Kurt Vestergaard Vigen og afgående Indervagt Br. 

Leo Widemann. Ædel Ærk takkede for den store indsats 

de afgående havde ydet i logen. 

Rigs Stor Under Ærk Jens Aage Jensen ønskede på vegne 
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af Rigsstorlogen logen tillykke med den nye embeds-

mandsstab og opfordrede i den forbindelse til fortsat af 

arbejde for trivsel, samarbejde og udvikling i logen. 

Br. Leif Kjærskov talte på vegne af de gæstende brødre, 

hvor han ønskede logen tillykke med de nye embeds-

mænd og takkede samtidigt for samarbejdet med den 

gamle embeds-mands-stab, og så frem til at samarbejdet 

måtte fortsætte i Enhed Fred og Harmoni. 

Ædel Ærk takkede Ordensledelsen for tilstedeværelsen og 
talen i nat. Ædel Ærk takkede gæster fra logen Sirius for 
deltagelsen og takkede ligeledes for lån af logens musiker, 
med håb om et fortsat godt samarbejde logerne imellem. 

Hans E. Nielsen 
Skriver 
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Nye skud på den gamle Eg 

Tirsdag den 16. april var der indvarslet til festloge i Lo-

gen Vitus. 

Her blev vandringsmændene Jan Rydén og Michael Peter 

Christiansen i Vaternes kreds og Den Danske Druideor-

den Under overværelse af gæstende brødre fra ordensle-

delsen, Storlogen Jutlandia, Logerne Jotar, Sirius, Bli-

cher og Camelot samt Logen Chemnitz 

Bellman fra Schleswig. 

Stor Under Ærk Flemming Falentin Chri-

stensen ønskede på vegne af Ordensledel-

sen og Storlogen Jutlandia logen Vitus til 

lykke med de to nye Vater. 

Til de to nye brødre lagde Stor Under Ærk 

vægt på Merlins første læresætning ’ Øg 

dine kundska-ber, thi kundskab er magt’ 

hvormed der menes man skal arbejde med 

sig selv. Samtidigt håbede han at de ville 

finde sig veltilrette i deres nye loge. 

Rigs Stor Under Ærk Jens Aage Jensen 

overrakte syvstjerne til de to nye vater. 

På vegne af de gæstende brødre holdt Ka-

pitelbror Kevin Refvik en smuk tale hvor 

han lykønskede logen Vitus med de to nye 

brødre. Han ønskede de to nye brødre vel-

kommen i broderkredsen og sluttede med at overrække de 

syv symbolske roser til Logen. 

Old Ærk Lothar Koch fra Logen Chemnitz Bellman holdt 
en smuk tale til logen og de to nye brødre og fremhævede 
samarbejdet over landegrænsen mellem de tyske og dan-
ske Loger. 

Hans E. Nielsen 
Skriver 

Stort tillykke!  
 
 

Din gruppe Logerne Kildegade 11 har vundet en hjertestar-
ter ved Landsuddelingens lodtrækning den 11. maj 2019.  
 
For at anerkende den store indsats, I har gjort som gruppe ved 
Landsuddelingen d. 28. april, har vi lørdag den 11. maj trukket 
lod blandt de grupper, der ikke kom i mål med 15 ruter. Hver 
indsamlingsrute, I gik til jeres gruppe, har udløst et lod i lod-
trækningen. Vi trak lod om 20 hjertestartere med varmeskabe 
og montering. 
 
Vi er glade for at kunne fortælle dig, at din gruppe er udtrukket 
som vinder af en hjertestarter og et varmeskab. Hjertestarteren 
kan gøre en konkret forskel på liv og død – så tusind tak for 
indsatse. 

Endnu engang tak for din og din gruppes indsats, Logerne Kil-
degade 11 har gjort en konkret forskel, der kan redde liv i Dan-
mark.  
 
Med venlig hilsen  
Hjerteforeningen 

Sådan lød en mail der dumpede ind i Mailboksen til Logen 
Vitus. 

8. brødre fra logerne i Kildegade brugte en søndag i april på at 
samle ind til Hjerteforeningen, ikke helt de 15 indsamlere der 
krævedes for at få en hjertestarter. 

Vi var heldige i lodtrækningen og nu får logebygningen en ny 
Hjertestarter der også kan være til gavn for borgerne i Horsens. 

Hans E. Nielsen 
Skriver 
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En festlig aften for tre nye brødre 

Onsdag den 17. april havde Ædel Ærk Peter Ly-

bek indvarslet til festloge i vategraden med opta-

gelse af ikke mindre end tre nye brødre. 

Under overværelse af Ordensledelsen, Storlogen 

Selandia, og brødre fra logerne Gral, Mona, Jotar 

og Vitus og logen Quintus Egen brødre blev van-

dringsmændene  Lars Overgaard Lybek, Martin 

Stub Hansen og Jesper Skovgaard Merkelsen 

efter gammel Druidisk skik optsget i Logen 

Quintus og den Danske Druideorden. 

Der var smukke taler til logen og de nye brødre. 

Ædel Ærk Peter Lybek havde smukke ord til de 

nye brødre og nævnte at det også for ham var en 

speciel aften hvor han kunne sige at nu var hans søn også 

blevet hans bror, 

I efterlogen blev det til nogle fornøjelige timer med en 

rigtig påskefrokost med alt tilhørende 

Hans E. Nielsen 
Redaktør 

Festloge i det midtjyske 

Mandag den 01.april havde Ædel Ærk Bent Christiansen 
indvarslet til Festloge med optagelse af to vandrings-
mænd i logen Blicher.  

Brødrene i logen Blicher, Ordensledelsen, Storlogen Jut-
landia og gæstende brødre fra logerne Camelot- Sirius og 
Vitus havde indfundet sig, for, at byde velkommen. 

Rigtig hjertelig tillykke til logen Blicher og brødrene Ar-
ne Povlsen, og Torben M. Sørensen .  

Jørgen Moltrup 
Skriver 
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Højtidsloge med tildeling af 40 års vete-

rannål 

Den værdige ÆÆ bror Leif Kjærskov Pedersen havde 

tirsdag den 12. marts 2019 indvarslet til højtidsloge med 

tildeling af 40 års veterannål til OÆ Martin Jensen. 

SÆÆ Preben Fynbo Larsen veterannålen til OÆ Martin 

Jensen og ønskede ham hjerteligt tillykke med 40-års ju-

bilæet. ”Du blev optaget dengang der stadigvæk var vin-

ter. Der skulle mere end en snestorm til at holde dig væk 

fra logen, når du nu havde en aftale om at blive optaget 

den dag. Det sneede så meget, at Bror Harry snød dig for 

at køre dig hjem efter optagelsen, men den gang som nu - 

bare du har en flaske medicin i handskerummet, klare du 

det uden problemer. Den Danske Druideorden skal være 

glad for at have en bror som dig, der tager sig af sine 

brødre når der er brug for dig. Du gør det uden at gøre et 

stort nummer ud af det.” 

OÆ Martin Jensen takkede for anerkendelsen, samt det 

gode kammeratskab.  

Herefter fortsatte ÆÆ Leif Kjærskov Pedersen med en 

takketale til bror Martin: “Det er med stor fornøjelse, at 

jeg i nat kan få lov at tildele vor ordens 40 års veteran-

tegn til dig, ja for 40 års aktiv opbakning til arbejdet i 

Logen Sirius. Det er mig oplyst, efter Logen Sirius op-

start 30. september 1978, var du broder nr. 2 der blev 

optaget under Den Frie Druideorden 13. februar 1979. 

Selv om I flyttede længere væk fra Horsens, ændrede det 

ikke på dit forhold til Logen Sirius. Du var der altid med 

opbakning til de forskellige gøremål. Vi er flere der ny-

der og har stor glæde af dit jagtselskab, men her er det jo 

dig der er bossen.” 

Der deltog 33 egne brødre og 12 gæstende brødre i højti-

delighederne denne nat. 

Kevin Refvik 

Skriver 
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To gange Festloger på samme dag 

Den store indsats af Pr-udvalget i Logen Sirius, som blev 

omtalt i forrige udgave af Druiden, viste sig at bære frugt. 

Mange frugter endda.  

Ædel Ærk Leif Kjærskov Logen Sirius havde derfor søn-

dag den 7. april 2019 indvarslet til festloge i Vategraden 

med optagelse af fem nye Vandringsmænd. 

For at gøre nattens optagelser til en mindeværdig og unik 

oplevelse for vores nye brødre, havde embedsstaben valgt 

at afholde to møder på en søndag. På det første møde blev 

Brian Mogensen, Arne Bjerregaard Lauritsen og Lars 

Becker Jørgensen optaget på fornemmeste vis – og kunne, 

ret unikt, deltage i den efterfølgende optagelse af de reste-

rende to Vandringsmænd.  

Herefter gik vi over til optagelsen af Jacob Christensen og 

Michael Honoré Pedersen hvorefter ÆÆ Leif Kjærskov 

Pedersen ønskede alle de fem nye brødre hjertelig tillykke 

med optagelsen. 

På vegne af Storlogen Jutlandia og Rigsstorlogen havde 

RSSKR Erik Schønwaldt bedt om ordet for at lykønske 

vore tre nye Vatebrødre. “Tillykke med optagelsen og 

velkommen i Logen Sirius og Den Danske Druideorden. 

Traditionerne og ritualerne i forbindelse med en logeaf-

ten, ændres ikke i den hastighed som vi kender det i den 

yde verden - det skaber et frirum og et fristed. Husk at 

kun ved at yde - kan man nyde.” 

Der var 30 egne brødre samt 12 gæstende brødre til stede 

denne nat. 

Kevin Refvik 

Skriver 
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Installation af Embedsmænd tirsdags. 9. 

april 2019  

Embedsmændene fra Storlogen Jutlandia havde denne nat 

indfundet sig i Logen Sirius for efter gammel Druidisk 

skik at installere embedsmænd i Logen for perioden 

2019—21 

ÆÆ Leif Kjærskov Pedersen takkede for to begivenheds-

rige år og takkede for brødrenes opbakning og embeds-

mandsstabens indsats. Herefter arbejdede SL Jutlandia sig 

selv ind i lunden, for på flot druidisk vis, at foretage in-

stallation af den nye embedsmandsstab. 

Stort tillykke til de nye embedsmænd  som nu sætter kurs 

mod fremtiden.  Tak til de afgående embedsmænd  som 

de seneste 2 år har tjent logen Sirius. 

Herefter takkede den nyinstallerede ÆÆ Leif Kjærskov 

Pedersen Storlogens embedsmænd for den smukke og 

højtidelige installation og bad dem om at blive og over-

være resten af mødet. 

Herefter blev Old Ærk Ejgil Lauritsen og Kapitelbror 

Thomas Hammergaard ført frem for vort alter. ÆÆ hold-

te en tale for de afgåede embedsmænd og takkede dem 

mange gange for deres store indsats, hvorefter han tildelte 

dem deres respektive X-regalier. 

RSSKR Erik Schønwaldt ønskede på Ordensledelsens 

vegne logens embedsmænd og håndbarder tilykke. Han 

påmindede dem alle om, hvad de havde sagt ja til og det 

store ansvar der påhviler dem hver i sær. 

Der var 40 brødre forsamlet denne  nat i Lunden 

 

 Ædel Ærk Br. Leif Kjærskov Pedersen 

 Under Ærk Br. Jens Terp B. Madsen 

 Skriver Br. Kevin Refvik 

 Skatmester Br. Klaus Rehmeier 

 Marskal Br. John Svoger Petersen  

 Indervagt Br. Brian Bjørnskov 

 Ydervagt Br. Peter Helms 

 Tjg. OldÆrk Br. Kurt Bruhn 

Kevin Refvik 

Skriver 
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Vårfest på nye manér 

I Logen Sirius har vi haft svingende success med Vårfe-

sten – og i år havde det givet anledning for festudvalget 

til at tænke i nye baner. Alle brødre med damer var blevet 

indbudt tidligt på eftermiddagen, hvor vi startede med en 

ølsmagning. Der var otte forskellige øl på smagning og 

alle blev akkompagneret med faktuel information, sjove 

historier og anekdoter. 

Herefter var der lagt op til underholdning fra Logen Siri-

us’ husorkester, bestående af brødrene Hans Jørgen Ber-

telsen, Ole Vedel og Klaus Rehmeier. De spillede musik 

som alle kunne synge med på og fik skabt en rigtig festlig 

stemning. 

Da det var tid til at få noget andet end væske, var der sør-

get for pølser fra grillen og festen fortsatte ind til sidste 

mand gik hjem. Alt i alt et rigtig godt arrangement, som 

beviser at det ikke behøver at være så farligt at tænke an-

derledes – når bare man har brødrenes opbakning. 

Kevin Refvik 

Skriver 
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Festloge i Druidegraden. 

Den 21. marts 2019 blev Barde-

bror Flemming Kofod ophøjet 

i Druidegraden. 

Fungerende ÆÆ bror René 

Corvenius bød velkommen 

og særlig velkommen til de 

gæstende brødre til dette 

3.gradsmøde med ophøjelse 

af Bardebror Flemming Ko-

fod i Ordenens 3. grad, Drui-

degraden. 

Bror UÆ meddelte, at der i   reci-

pientrummet havde indfundet sig en Bardebror med øn-

sket om at blive ophøjet i Druidegraden. 

Ophøjelsen af Bardebror Flemming Kofod blev herefter 

gennemført i henhold til vort smukke ritual for samme. 

Efter ophøjelsen bød ÆÆ den nye Druidebror velkom-

men i 3. grad, lykønskede og takkede for bror Flemmings 

gode samarbejde, og udtalte, at bror Flemming er en stor 

gevinst for Logen. 

SÆÆ bror Preben Fynbo ønskede tillykke med ophøjel-

sen. Roste for udførelsen af ritualet, og glædede sig over, 

at bror Flemming kunne alle tegnene under sin vandring. 

SÆÆ bror Preben sagde videre til bror Flemming, at han 

nu kan se frem til at være medbestemmende med de for-

pligtelser, det medfører, og at bror Flemming har smug-

trænet som Embedsmand, og vil blive et plus for Orde-

nen. Læringsmaterialet blev herefter overrakt Druidebror 

Flemming. 

OÆ bror Jens Eriksen, Logen Jotar ønskede tillykke på 

vegne af Grundlogerne under Storlogen Jutlandia, og 

lagde de symbolske 7 røde roser på Alteret, og sagde her-

under, at et led i naturlig udvikling tjener også til den 

menneskelige udvikling. 

Hans Aage Krog Hansen 

Skriver 

Festloge med Optagelse 

Logen Merlin havde den 14. marts 2019 indvarslet til 

Festloge med optagelse. 

Fungerende ÆÆ bror René Corvenius bød velkommen 

til denne Festloge med optagelse af hr. Henrik Tom Her-

løv, og særlig velkommen til de gæstende brødre. 

Henrik Tom Herløv blev herefter optaget i henhold til 

Ordenens ritual herfor. Efter en smuk og højtidelig opta-

gelse blev bror Henrik af ÆÆ budt velkommen i Orde-

nen. Bror ÆÆ udtalte forskellen på en almindelig for-

ening og Ordensvæsenet, og udtrykte håb om, at bror 

Henrik vil få glæde af broderskabet. 

SÆÆ bror Preben Fynbo ønskede tillykke med optagel-

sen, og sammenlignede med Egetræet plantet i Druider-

nes Lund. Bror SÆÆ opfordrede til besøg i andre Loger 

for at lære Ordenen at kende, overrakte den 7-takkede 

stjerne samt læringsmaterialet, og anbefalede at deltage 

undervisningen. 

RSUÆ bror Jens Aage Jensen talte herefter, og ønskede 

ligeledes Tillykke. 

ROÆ bror Max Nielsen, Logen Jotar ønskede på vegne 

af Grundlogerne under Storlogen Jutlandia tillykke med 

optagelsen, og formanede at fremme Broderskabets ånd, 

og også lade ens omgivelser forstå, at man er en Druide. 

Bror Max Nielsen lagde herefter de 7 røde roser på alte-

ret. 

Hans Aage Krog Hansen 

Skriver 
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Højtidsloge med Embedsmandsinstallati-

on 28. marts 2019. 

Ædel Ærk bror Bo Nørgaard bød velkommen, og efter en 

hurtig rituel gennemgang, overtoges embedsmandsplad-

serne af Storlogens embedsmænd, som havde indfundet 

sig i venterummet, og selv arbejdede sig ind i Lunden. 

De nye og genvalgte embedsmænd er: 

Ædel Ærk Br. Bo Nørgaard Pedersen  

Under Ærk Br. Morten Raft  

Skriver  Br. Hans Aage Krog Hansen  

Skatmester  Br. Erik Willer  

Marskal  Br. Bjarne Lambæk  

Indervagt  Br. Henning Harpsøe  

Ydervagt   Br. Flemming Kofod  

Tjg. Old Ærk Br. Arne Petersen 

Efter installationen, som foretoges efter de smukke gamle 

ritualer for samme, indtog embedsmændene deres plad-

ser, Ædel Ærk bror Bo Nørgaard Pedersen fortsatte mø-

det, og takkede såvel den nye som afgående embeds-

mandsgruppe. Der blev ligeledes rettet tak til de gæstende 

brødre for fremmødet. 

RSUÆ bror Jens Aage Jensen talte herefter for den nye 

embedsmandsstab, og udtalte at det kræver godt samar-

bejde og opbakning. Bror Jens Aage rettede en tak til de 

afgående og et velkommen til de nye Embedsmænd. 

ÆÆ bror Bo Nørgaard takkede for installationen, og ind-

bød Storembedsmændene til at deltage i resten af mødet 

samt i Efterlogen. 

Hans Aage Krog Hansen 

Skriver 
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40 år i Druidernes tjeneste 

Højtidsloge med tildeling af Veterantegn 40 år til ROÆ 

bror Jørgen Strunk med deltagelse af Rigs Storlogen, 

Storlogen Jutlandia samt Logen Jotar. 

ÆÆ bror Bo Nørgaard bød velkommen 

og særlig velkommen til jubilaren og 

de gæstende brødre. Bror ÆÆ ud-

trykte glæde over det store frem-

møde fra såvel gæstende, som 

egne brødre, og udtrykte håbet 

om en god Højtidsloge, såvel i 

Lunden, som i Efterlogen. 

Storlogen Jutlandia foretog 

– under ledelse af SÆÆ 

bror Preben Fynbo Larsen 

– tildelingen af 40-års 

veterantegnet til ROÆ 

bror Jørgen Strunk i hen-

hold til specialritualet for 

samme, hvorefter jubila-

ren blev ført til hans hæ-

dersplads i Lunden.  

ÆÆ bror Bo talte for 

jubilaren, og værdsatte 

hans forbilledlige indsats 

og interesse for Ordenen.  

RSOÆ bror Ib Fønsskov 

Mathiesen takkede for vel-

komsten og ønskede Logen 

Merlin tillykke med jubilaren. 

Bror Ib Mathiesen talte heref-

ter for bror Jørgen Strunk, og 

kom ind på bror Jørgens forløb i 

Ordenen og at bror Jørgen gennem 

tiden har udvist ægte Druidisme. Bror 

Ib sagde sluttelig, at bror Jørgen er en 

mand af gammel dyd, og udtalte ordene: ”I 

går er historie, i morgen kender vi ikke. Derfor 

grib dagen”. 

ROÆ bror Keld Jespersen talte herefter, og sagde at det 

nu er 40 år siden, han overrakte bror Jørgen løsenet for 

Logen. Bror Keld sagde videre, at den fremmede, du mø-

der, bliver din bedste ven. Det holdt. Bror Keld ønskede 

mange år sammen i Logen fremover.  

Jubilaren, ROÆ bror Jørgen Strunk takkede ROÆ bror 

Keld Jespersen samt RSL og RSOÆ bror Ib Mathiesen 

for de flotte ord og ligeledes en tak til SÆÆ bror Preben 

Fynbo og Storlogen Jutlandia for den højtidelige tilde-

ling. Bror Jørgen talte herefter om sit forløb i Ordenen, 

om Ordenens organisation, om oprettelsen af Logen Mer-

lin, om arbejdet med at finde passende lokaler, 

og hvor vi nu er i egen Logebygning. Bror 

Jørgen kom i sin tale ind på flere mor-

somme og pudsige tildragelser, og 

talte herefter om samarbejdet med 

de norske loger, og nævnte turen 

til Logen Abaris. Talen faldt 

herefter på egen loge. Det er 

Grundlogerne, det kommer 

fra. Det er der, det foregår, 

og der kunne ønskes en hø-

jere grad af kontakt brødre-

ne imellem, - også privat. 

 

Hans Aage Krog Hansen 
skriver 
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En ildsjæl i Den Danske Druideorden bli-

ver hædret. 

Onsdag den 10. april havde Ædel Ærk Erik 

Cohn Jacobsen indvarslet til Højtidslo-

ge i Logen  Camelot. 

53 brødre fra Ordensledelsen, 

Storlogen Jutlandia, Logerne 

Nordmark, Holsteintreue og 

Chemnitz Bellmann fra Tysk-

land samt logerne Concordia, 

Jotar, Vitus, Blicher og Siri-

us havde denne nat fundet 

vej til Vejle for at deltage i 

Højtidslogen. 

Ordensledelsen havde ind-

fundet sig for efter gam-

mel Druidisk skik, at tilde-

le Den Danske Druideor-

dens Fortjensttegn til Rigs 

Old Ærk Jens Lerche 

Ædel Ærk Erik Cohn Jacob-

sen holdt en smuk tale for den 

værdige Rigs Old Ærk 

Værdige Rigs Old Ærk, kære 
bror Jens 

Jeg ved at du blev optaget i Den Dan-
ske Druide Orden for 33 år siden, for 
det talte vi om, da vi for et par uger siden 
var sammen på et hjemmebesøg. Siden har jeg 
slået dig op på Druideweb, og har set, at datoen var 
den 4. november 1986, og at du har haft rigtig mange em-
bedsmandsposter på mange forskellige niveauer i vores 
Orden. Det er der garanteret andre der kan udtale sig bed-
re om end mig, så jeg vil tillade mig at fokusere på den tid 
jeg selv har kendt dig, altså gennem de seneste fem år. 

Da jeg blev optaget i Logen Sirius i 2014, lagde man 
mærke til, at du var én af de garvede brødre, som man 
som ny og Vatebror både kunne se op til og kunne få 
hjælp af, så allerede fra min start i logelivet blev du en 
bror jeg både respekterede og værdsatte højt. 

 
Du var en af foregangsbrødrene i etableringen af vores 
loge Camelot i 2015, og vores samarbejde blev helt natur-
ligt tættere, da du blev Ædel Ærk og jeg blev én af em-
bedsmændene i vores nye fælles loge. 

Jeg kan huske at du var kort og kontant da vi startede vo-
res embedsperiode: ”Embedsmænd kan kun have fravær 
grundet egen begravelse – man møder op hver gang!” 

og din udmelding virkede, idet alle embedsmændene mød-
te trofast op hver gang. 

Omvendt var det også nødvendigt, for vi havde 
en meget travl tid, hvor antallet af brødre 

blev næsten fordoblet i din periode som 
Ædel Ærk fra 2015-2018. 

Det var en spændende tid, og jeg 
mindes den som både kaotisk, læ-

rerig og meget givende. 

Der er ingen tvivl om, at dit 
hjerte banker højt for logelivet, 
og ganske særligt for Logen 
Camelot. Du er en fantastisk 
ambassadør for vores loge, 
når du utrætteligt besøger 
andre loger, som både bror i 
vor Orden, og som en meget 
aktiv repræsentant for Lo-
gen Camelot. 

Du er på mange måder et 
forbillede, og du markeds-
fører vores loge på allerbed-
ste vis, hvilket du skal du 
have meget stor tak for. 

Det er dejligt at se, at dit gode 
eksempel breder sig, så vi i 

Camelot har mange brødre, der 
ofte er på besøg hos andre loger. 

Tusind tak for din måde at være på, 
og endnu en gang et stort tillykke 

med tildelingen af vor Ordens For-
tjensttegn – du har virkelig fortjent det. 

Hans E. Nielsen 

Redaktør 
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Festloge med optagelse i logen Camelot 
onsdag den 24. april  

Den 24. april kunne fungerende ÆÆ bror Jens Lerche 
byde velkommen til festloge i logen Camelot for 27 egne 
samt 20 gæstende brødre. 

ÆÆ bror Jens Lerche bød velkommen til egne og de gæ-
stende brødre fra logerne Blicher, Vitus, Jotar samt de 
tyske loger Chemnitz Bellmann og zum Siebenstern. 

ÆÆ berørte i sin velkomsttale ordet ”venskab”, som et 
frivilligt, gensidigt og varigt forhold mellem to eller flere 
personer. 

Venskab er kendetegnet ved loyalitet, fortrolighed – posi-
tive følelser overfor hinanden, respekt og en vis grad af 
overbærenhed. Vi er nu i nat samlet for at knytte venskab 
med 3 nye brødre, hvor vi samlet skal delagtiggøre vore 
nye brødre i det venskab og broderskab, som knytter os 
sammen i logen Camelot, sluttede ÆÆ sin velkomsttale. 

Efter en smuk og højtidelig optagelse efter gammel drui-
disk skik, kunne vi nu byde vore tre nye vatebrødre Jør-
gen Gilling, Arne H. Hald og Ole Bak velkommen i vor 
broderkreds og rettelig optaget i logen Camelot og i Den 
danske Druideorden. 

ÆÆ talte nu til vore nye vatebrødre og ønskede dem hjer-
telig tillykke med deres optagelse i nat, og var ikke helt 
sikker på, hvor meget de havde fået med af ritualerne, da 
de i det meste af tiden havde haft øjnene blændet. ”Hvem 
der”, hørte i første gang ved logens dør – ja hvem er vi – 
logens første og alvorlige spørgsmål – kun ved at møde 
op til logemøderne, vil I måske finde svaret. 

Vi glæder os meget til at lære Jer nærmere at kende, slut-
tede ÆÆ sin tale, og vi glæder os til et langt logeliv sam-
men med jer. 

Stor logen Jutlandia ved SSKR Kurt Vind Christiansen 

ønskede på vegne af Storlogen Jutlandia og Ordensledel-
sen de 3 nye brødre, samt logen Camelot tillykke med 
optagelsen. 

OÆ bror Ejgil Johansen fra logen Sirius talte på vegne af 
de danske grundlogerne - ønskede de nye vatebrødre og 
logen Camelot tillykke og kunne sluttelig overrække lo-
gen vor Ordens symbolske 7 røde roser. 

Fra de tyske loger var der også lykønskninger og tale af 
OÆ bror Gerd Zander fra logen zum Siebenstern i Ham-
borg, og som sluttelig kunne overrække en boggave til 
vore nye brødre. Det er utroligt flot, at vore tyske brødre 
har taget den lange vej fra Hamborg for at overvære den-
ne nats optagelse. Aftenens arbejde var ved at slutte med 
optagelsen af 3 nye brødre – en optagelse, som på smuk-
keste vis levede op til de druidiske ritualer og traditioner, 
og hvorefter brødrene kl  ca 21.20 kunne begive sig til et 
smukt og festdækket bord i efterlogen. 

Børge Brødsgaard 
Skriver 
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IGLD på tur til Californien 

Igennem en tid havde IGLD’s verdenspræsident Kay 
Hagby, Norge været I dialog med vore druidiske brødre I 
Californien, USA.  

Ved et møde i Malmø, Sverige, i januar 2019 blev det 
besluttet at samle en embedsstab, der skulle aflægge visit 
i Californien for at skabe broderlige forbindelser med de 
herværende druider. 

Følgende brødre deltog i den officielle delegation: 
Kay Hagby og Geir-Kåre Jordheim, Norge – Per-Arne 
Meijgren, Sverige-Jan Moosmand og Ib F. Mathiesen, 
Danmark - Graeme Foulds, Australien-Wolfgang Gurtler 
og Rainer Michaelis, Tyskland og Rainer Hesselbarth, 
Schweiz. 

Brødrene fra de forskellige lande rejste særskilt – og vi 
fra Danmark tog SAS flyet fra Kastrup til San Francisco 
onsdag d. 24. april 2019 kl. ca. 13.00. 

Godt 10 timers flyvning ventede forude. Alt gik, som det 
skulle, og vi landede kl. ca. 15.30 som planlagt i San 
Franciscos lufthavn, hvor 2 brødre kom til at vente tålmo-
digt på os i et par timer. Indrejsekontrollen i USA er et 
mareridt. Vi ventede i snart 2 timer på at komme igen 
pasvisiteringen. Der fulgte nu et par timers køretur, hvor 
vi bl.a. så øen med fængslet Alcatraz og kørte over ”the 
Golden gate Bridge”! 

Vi nåede frem til ”Novato Druids Hall - til dinner time – 
kl. ca. 18.30, hvor vi mødtes med de øvrige tilrejsende 
brødre samt alle vore amerikanske brødre og søstre. Vi 
blev arrangeret ved et langt bord med vort lands flag for-

an os. Vi blev budt velkommen 
af vor primus motor ”Noble 
Grand Arch” Byron Wilson, 
hvorefter vi præsenterede os en-
keltvis. Så blev der serveret store 
bøffer med diverse drikkevarer. 

Senere blev vi igen serviceret 
med kørsel til vort hotel, som 
viste sig at være en gammel sil-
kemølle. 

Næste dag var der igen sociale 
sammenkomster bl.a. i 

”Harmony Grove” i byen Petaluma, og kl. 19.00 var der 
Social Fundraising din-
ner. 

Fredag var der besøg på 
2 vingårde i Californien 
med efterfølgende BBQ 
på et bryggeri. 

Lørdag kl. 14.00 var der 
så IGLD rituelt møde i 
”Santa Rosa Druids 
Hall” med optagelse af 
en ny vicepræsident – 
nemlig Noble Grand 
Arch, UAOD - Byron 
Wilson samt menige 
medlemmer af IGLD ca. 
50 brødre og søstre. Det 
var en stor dag for man-
ge af brødrene og søstre-
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ne. Jeg bemærkede flere ”fælde” en lille tåre under cere-
monien. Efterfølgende var der social samvær, og om afte-
nen kl. 19.00 var der Dinner for alle. 

Søndag var vi inviteret til socialt møde i ”Santa Rosa 
Druids Hall. Efter middagen var der præsentation og 
”Scholarship”: en form for uddeling af stipendiater til 20 
unge studenter, der enkeltvis blev anmodet om at komme 
op på scenen for at modtage et dokument med tilhørende 
1.000 dollars – sponsoreret af Druideordenen. 

Mandag flyttede vi fra vort hotel til et andet i byen Pla-
cerville, også kaldet 
”Hangmans City”. Historien 
om dette navn stammer fra 
guldgravertiden, hvor en 
særdeles aktiv dommer hel-
lere så de dømte hængt end 
fængslet. I denne by besøgte 
vi kirkegården, hvor vi hvor 
oplevede en lille ceremoni 
med blomsternedlæggelse 
mv. på gravstedet/
mindesøjle over Frederick 
Sieg, som startede druideor-
denen i Californien i 1859. 
Til minde om Frederick 
Sieg så vi også en flere me-
ter høj stensøjle midt i byen, rejst den 5. sept. 1926 af 
Druidebrødre. Om aftenen var der spisning med alt i drik-
kevarer på vort ”gamle hotel” i Placerville. Vi overnatte-
de her en gang, hvorefter vi dagen efter blev kørt til San 
Francisco. 

 Under rundtur i byen 
kom vi forbi Druidernes 
nok så stolte bygning 
engang. Bygningen er i 
en sten forneden graveret 
” U A O D 1912”. De 
havde været nødt til at 
sælge bygningen for 
mange år siden. 

Vi gik en tur i byen – fik 
lidt at spise, men først 
følte vi trang til at få en 
lille drink. Det blev en 
”Manhattan”! 

Næste sagde vi farvel til 
vore norske og svenske 

venner kl. 11.00. Byron kørte dem til lufthavnen. 

Da SAS’ piloter strejkede, måtte Jan ombooke til et Nor-
wegian fly, hvorfor afgangstiderne var ændret. Vi fik der-
for lejlighed til at gå endnu en tur i byens stejle gader. Vi 
kørte en tur med en såkaldt ”cable-car” – de gamle spor-
vogne. Det var en stor oplevelse. Ved vendepladsen var 
der udsigt til øen Alcatraz og ”Golden Gate Bridge”. I en 

nærliggende bar/restaurant serverede de nogle usædvanli-
ge gode øl, så dem måtte vi prøve. Så gik turen tilbage til 
hotellet, og kl. 16.00 blev vi befordret til lufthavnen i 
Oakland. Vi skulle flyve kl. 20.00, så der var god tid til at 
få lidt af spise og drikke i en lounge, da afgangen var 
udsat til kr. 22.00, hvorfor vi fik ”fri” adgang pga. forsin-
kelserne, så alt, hvad vi fortærede, var gratis. 

Endelig kl. 22.15 lettede vi, og turen gik mod Danmark 
efter en helt fantastisk og oplevelsesrig uge i selskab med 
nogle helt utrolige gæstfrie amerikanske brødre. Vi fik 
gaver til minde om dette møde, såsom caps, glasplade i 
stativ, T-shirts, fez, medaljer, honning mv. 

Hele ugen var gratis m.h.t. mad og drikke, så vi er vore 
brødre ”Over there” stor tak skyldig. 

Vi glæder os til at gense flere af brødrene/søstrene ved 
verdenskongressen i Malmø næste år. 

Vor internationale organisation kan kun være tilfredse 
med den samhørighed og broderskab, der igen er skabt 
mellem vore amerikanske og øvrige brødre i verden. 

Ib F. Mathiesen 
Vice-præsident i IGLD 
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29 Druid World Congress  

5 - 9. august 2020 i  Malmö Sverige 

Forberedelserne til den 29 Druid World Congress er i 

fuld gang og det er nu tid til af planlægge deltagelsen. 

Kongressen afholdes i Malmø så rejsen bliver ikke så 

lang. Kongreshotellet bliver Scandic Triangeln Hotell 

Triangeln 2, Malmö. www.scandichotels.com  

Hotellet ligger i hjertet af Malmö, med mange faciliteter i 

umiddelbar nærhed.  

I samme bygning er 

der et stort indkøbs-

center og mange små 

butikker i umiddelbar 

nærhed. 

Kun 10 min gang til 

Malmö Opera og 

Konsthallen og ca. 15 

min. gåtur til den 

gamle bydel, kvarter 

West, med mange 

restauranter, uden-

dørs caféer, caféer, 

barer osv. 

Vores priser for ho-

telværelser er blevet aftalt med: Enkeltværelse 1000 SEK 

Morgenmad er inkluderet. Dobbeltværelse p/p 600 SEK 

Morgenmad inkluderet. Stor parkeringsplads i kælderen 

under hotellet.  

Tog til/fra Københavns lufthavn til stationen Triangeln 

ca. 10 min.  

Gåtur fra hotellet. Tog til Malmö C ca. 20 min. Gåtur til 

hotellet. Bussen fra Malmö / Sturup lufthavn stopper lige 

uden for hotellet. 

Yderligere orientering om Kongressen komme i de næste 

numre af nyhedsbrevet. 

http://www.scandichotels.com
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Scandinavian Grand Lodge of Druidism 

afholder IGLD møde med reception 

lørdag d. 7. September 2019 kl. 1200 

I 371 00 Karlskrona, Sverige. 

 

Tilmelding til mødet i denne internationale grad for tildeling 

af IGLD-tegnet kan gøres af brødre med Kapitelgraden eller højere grader. 

 

Gradsafgiften er 300 kr. hvilket inkl. første års medlemskab, der 

andrager 100 kr. Udgift til brodermåltid er ca. 150 kr. 

Påklædning: mørk habit, hvid skjorte og logeslips. 

 

Bindende tilmelding sammen med betaling foregår logevis - 

senest d. 15. august 2019 til RSSKR Erik Schønwaldt. 

 

Øvrige brødre, der er medlem af IGLD, indbydes også til at 

deltage i mødet 

 

For disse brødre skal beløbet for brodermåltidet også være 

indbetalt logevis inden nævnte frist. 

 

Den Danske Druideorden 

F G D O 
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Logen Hesperus, Sverige 

 

En tur over Sundet 

9 brødre fra Logen Quintus på besøg i Logen Hesperus i 

Malmø tirsdag den 12 marts som altid bliv vi varmet 

modtaget til et veludført møde i Vategraden og der efter 

til et veldækket bord i efterlogen. 

Stor tak til Hesperus brødre for en varm og broderlig af-

ten. 

Vi glæder os til at se jer alle til høst hvor Quintus bliver 

40 år (og at vi har holdt kontakt mellem logerne i 32 år) 

Willy Post 

Traditionsrig Logebal 

Igen i år havde Logen Chemnitz-Bellmann i Schleswig 

inviteret til deres årlige logebal på hotel Waldschösschen 

under mottoet ”Tanz mit mir in den morgen” (Dans med 

mig til den lyse morgen). 

Br. Peter Harder holdt en smuk tale for damerne til tider 

med et glimt i øjet, han fik lov til at deltage resten af fe-

sten. 

Der var deltager  fra store dele af Schleswig  Holstein og 

Danmark der alle havde en fornøjelig aften med rigtig 

godt mad og dans og musik under ledelse af Joachim 

Prechtl. 

Hans E. Nielsen 

Redaktør 
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Festloge med optagelse i Flensborg 

Danske brødre var i igen på tur til Flensborg. Mandag den 
18. marts 2019 havde Logen Nordmark  inviteret til opta-
gelse af en vandringsmand.  

Embedsmændene i Logen Nordmark under ledelse af 
Gerd Hanke gennemførte en værdig ceremoni i lunden 
( lidt anderledes til danske forhold) men smuk. hvor Bra-
him El Mrabt blev optaget i broderkæden . 

Brødre fra Rigs Storlogen, Storlogen Jutlandia og brødre 
fra logerne Concordia, Vitus, Sirius og Camelot og selv-
følgelig brødre fra den tyske Druideorden var til stede 
denne nat. 

Det blev til nogle hyggelige timer i Efterlogen med snak 
på kryds og tværs og ikke mindst en velsmagende Gul-
lasch. 

Hans E: Nielsen 

Redaktør 
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Logen Mimer, Sverige 

 

Besøg i Logen Mimer. 

5 brødre fra Logen Gral med vores nyindsatte ÆÆ Bent 

Jansen i front drog 27.3. over Sundet for at aflægge Lo-

gen Mimer et visit. 

Som Vanen byder når vi skal til Sverige mødes vi på 

Jernbanecafeen i Reventlowsgade ( sjovt sted !) 

Til et enkelt glas inden vi går til perronen hvor toget til 

Malmø venter. 

Velankommet til Vestergatan 3 ringer vi på døren og vi 

bliver budt hjertelig velkommen af alle vore svenske 

brødre… 

Masser af hyggesnak og alle er glade—dejligt at være 

tilbage… 

Så blev det tid til at br. Marskal Tommy Wihlborg annon-

cerede nattens møde og førte os ind i ”Den Vackra Lun-

den”, hvor ÆÆ Karsten Klinteberg udtrykte glæde over 

det store fremmøde og bød velkommen til såvel helt nye 

Vatebrødre som gamle brødre—og ikke mindst hjerteligt 

velkommen til gæsterne fra Danmark. 

Skånsk er jo skånsk og ingen af os her endnu ikke 

HEEELT knækket sprogkoden selvom de fleste af os 

ofte har besøgt logerne  på den anden side af Sundet….. 

godt vi kender teksten i vateritualet-det gør det noget 

nemmere af følge med   ;-)) 

Efter et veludført møde blev vi i efterlogen trakteret med 

et dejligt måltid med tilhørende snapsevise r….og med 

en god portion viljestyrke og  sproglig koncentration 

lykkedes det at holde hyggelige og sjove samtaler i 

gang. 

En dejlig aften fik vi !!   ..og så er der genbesøg til efter-

året. De svenske brødre glæder sig allerede til den tradi-

tionelle menu: Sild og Flæskesteg. 

Tak for i aften !! 

Dirch Nielsen,  
Skriver 
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100 år som Druideloge 

Den 5. maj 2019 var det 100 år siden logen Nordmark i 

Flensborg blev indstiftet. Dagen blev fejret den 10. maj 

på Restaurant Borgerforeningen i Flensborg der deltog 51 

brødre i festligholdensen fra Finland, Sverige, Danmark, 

Schweiz og Tyskland en rigtig festlig agten med masser 

af snak. 

Lørdag den 11. maj startede med en guidet tur gennem 

Flensborg Skibsfart museum med deltagelse af 38 gæster. 

Om eftermiddagen deltog ikke mindre end 120 personer i 

et yderst vellykket møde hvor logen Nordmark blev hæd-

ret.  
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75 År 

10. august Ringbror Søren Skeldrup  Jotar 

30. august Kapitelbror Leo Widemann Nielsen Vitus 

50 År 

14. juni  Bardebror Palle H. Lauritsen  Sirius 

Christian Josefsen  Blicher 31. marts 2019 

Lars Godthaab  Sirius  31. marts 2019 

Ralf Vestergaard  Sirius  31. marts 2019 

Morten Ibsen  Camelot 31. marts 2019 

Bagsiden 

Gurre Slotsruin er ladet med sagn og spøgelseshistorier. 
Kong Valdemar Atterdag døde på Gurre Slot i 1375, og 
det siges at han hver nat rider rundt i egnen med sit vilde 
jagtselskab, og man skal huske at åbne alle porte og led. 
Sagnet fortæller, at det er Guds straf for kongens be-
mærkning: ”Lad blot Gud bevare sit Himmerige, hvis jeg 
kan beholde mit elskede Gurre”. Spøgelseshistorien kan 
følges helt tilbage til 1500-tallet, hvor en trylleamulet fik 
skyld for at ”binde” kongens sjæl til Gurre.  

Gurre Slot lå i middelalderen på en holm i Gurre sø. 
Kampestenstårnet i borgens midte udgør den ældste del 
af anlægget og er sandsynligvis opført i sidste halvdel af 
1100-tallet. Ringmuren med de fire hjørnetårne er bygget 
af Valdemar Atterdag i midten af 1300-tallet. Borgen 
fungerede frem til begyndelsen af 1500-tallet, hvor den 
formentlig blev ødelagt under Grevens fejde. I tiden her-
efter benyttes Gurre som stenbrud, hvorfra materialer 
bl.a. benyttes til opbygningen af Kronborg. 

14. marts Henrik Tom Herløv Merlin 

18. marts Bo Engelbrecht Helsing  Jotar 

1. april Arne Poulsen Blicher 

 Torben Morhorst Sørensen Blicher 

7. april Brian Mogensen Sirius 

 Jacob Christensen Sirius 

 Michael Honoré Sirius 

 Lars Becher Jørgensen Sirius 

 Arne Bjerregaard Lauritsen Sirius 

16. april Jan Rydén Vitus 

 Michael Peter Christensen Vitus 

17. april Lars Overgaard Lybek Quintus 

 Martin Stub Hansen Quintus 

 Jesper Skovgaard Merkelsen Quintus 

24. april Jørgen Gilling Camelot 

 Arne Hald Camelot 

 Ole Bak Camelot  

 

Æret være dit minde 
 

Logen Gral  VII gradsbror Thorkild Flemming Sørensen,  født 30-09-1930, optaget 14-03-1966, død 07-06-2019 

Logen Vitus VI gradsbror  Benny Wandborg, født 16-04-1944, optaget 29-01-1991, død 08-06-2019 
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Selviskhed ruster. Uselviskhed forædler 

og tilfredsstiller. Udsæt ikke den glæde, 

der kan opnås ved at gøre hjælpsomhed 

og gode ting for andre mennesker.. 
Ukendt 

 


