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Udgivet af Den danske Rigsstorloge
til orientering for ikke-druider.

1851 kom Australien med og senere
også New Zealand. Fra USA kom
ordenen i 1872 tilbage til Europa,
hvor den første tyske loge stiftedes i
Berlin. Fra Sverige, hvor den i 1904
blev grundlagt i Malmö, kom den i
1921 til Danmark. Nu findes der også
druider i Norge, Island, Finland, Hol-
land, Tyskland og Schweiz.

Druidernes grader og
organisation
Druideordenen er organiseret i en
række grundloger fordelt med fem i
Jylland, to på Fyn og seks på Sjæl-
land (2000). Grundlogerne hører un-
der en storloge, medens den øverste
ledelse er Den danske Rigsstorloge.

Grundlogerne arbejder i tre grader.
Foruden disse tre grader har orde-

nen tre storgrader og en syvende grad
for brødre med lang tids virke i orde-
nen.

Brødrene i druideordenen er mænd
med forskellige erhverv og fra alle
samfundsområder. Og der stilles in-
gen betingelser herom.

Er det dyrt?
Naturligvis koster det noget at være
medlem i en druideloge under Den
forenede gamle Druideorden.

Omkostningerne ved at være med
vil blive oplyst forud for en optagelse

i ordenen.
Afgiften for optagelse i 1. grad er

500 kr. medens logeafgiften varierer
lidt for de enkelte loger. Års-
kontingent omkring 2000 kr. gælder
for de fleste loger.

Hertil kommer et beløb pr. møde-
aften til betaling af brodermåltidet.

Hver gang en broder går fra en grad
til en højere grad, skal der betales en
afgift.

Påklædning til den normale loge-
aften er enten smoking eller mørk
habit.

Ved optagelse eller andre festloger
er påklædningen kjole og hvidt. Her
er det dog tilladt 1. og 2. grads brødre
at deltage i smoking.

Vi ønsker udelukkende tilgang af
mænd, som har vilje til at gå ind i et
godt og loyalt broderskab, og som er
indstillet på at ville arbejde for vore
idealer.

Såfremt Deres indstilling harmone-
rer med vore idealer er De velkom-
men hos os.

Find kontaktadresser på internet un-
der www.druiden.dk



Druideordenens formål
Ordenens formål er at højne brødre-
nes etiske og moralske indstilling.

Denne opgave søger ordenen at
opfylde ved at foreholde brødrene den
druidiske lære, hvis almengyldige
leveregler skal tjene til at øge forstå-
else af broderkærlighed. Denne skal
fortrinsvis give sig udtryk i brødre-
nes indbyrdes omgang og omsorg.

Virkeliggørelsen af ordenens
grundsætninger skal også tjene for-
mål uden for ordenens rammer.

Det er en af ordenens grundsætnin-
ger at fremelske et harmonisk forhold
mellem brødre uanset disses religiøse
eller politiske anskuelse. Emner af
politisk karakter kan ikke gøres til
genstand for diskussion på noget
logemøde.

Hvad er en druideloge?
En druideloge er en forsamling af
druider, der sammen med andre lo-
ger i Danmark er organiseret i Den
forenede gamle Druideorden.

I vinterhalvåret holdes fra septem-
ber til maj ca. 20 møder.

Man mødes på samme ugedag hver
anden uge, normalt kl. 19.30 med af-
slutning kl. 23.00. For at få det fulde
udbytte af logelivet og for egen skyld,
er det vigtigt, at man deltager i mø-
derne hver gang.

Selv om det er muligt at træde ud,

må et medlemskab af en druideloge
principielt betragtes som livsvarigt.

Hvordan bliver man
druidebroder?
Såfremt man ønsker at blive medlem
af en druideloge, må man enten an-
befales af en druidebroder eller kon-
takte en druideloge, der vil foretage
det fornødne.

For at blive optaget kræves, at man
er fyldt 25 år og i øvrigt har en pletfri
fortid.

Når en druideloge har modtaget
ansøgningen, vil oplysningerne blive
efterprøvet og behandlet fortroligt.
Såfremt ansøgeren opfylder betingel-
serne, vil han blive besøgt af to loge-
brødre fra den loge, hvori han søger
optagelse.

Formålet med besøget er at sikre
sig, at ansøgeren er informeret om,
hvad det koster at være logebroder
samt eventuelt give yderligere supple-
rende oplysninger inden for det, som
kan oplyses før optagelsen.

I løbet af en sæson er der flere sam-
menkomster, hvori vore hustruer/
samlever deltager. Der er utallige ek-
sempler på livslange venskaber mel-
lem brødrene og deres hustruer i
druideordenen.

Hvad foregår der i logen?
En logeaften er delt i to møder. Det

egentlige logemøde, der holdes i en
logesal, er forbeholdt logebrødrene.
Ethvert møde har sit åbnings- og
afslutningsritual, hvis indhold dan-
ner en smuk og rolig ramme om det,
vi kalder "arbejdet". De smukke
gamle ritualer rummer en tankevæk-
kende symbolik. Gennem arbejdet
med sig selv bestræber brødrene sig
på at forædle deres livsholdning og
handlemåde. Arbejdet er af ideel ka-
rakter, og der lægges stor vægt på at
udvikle samspillet mellem brødrene.
Målet er at leve i enhed, fred og har-
moni med hinanden og verden om-
kring os.

Anden del af logeaftenen koncen-
trerer sig omkring brodermåltidet og
kaldes hos os efterlogen. Her vil der
ofte være foredrag eller indlæg af
lødig karakter. Det er her brødrene
lærer hinanden at kende socialt.
Denne del af mødet foregår mere frit,
og har som et af sine mål at ryste
brødrene sammen. Det er her ved
brodermåltidet, en ny broder lærer
sine brødre at kende og ved hyppige
besøg i sin loge hurtigt føler sig
hjemme. Til efterlogen kan inviteres
fremmede foredragsholdere. Det er
her vore damer deltager, når de er
med.

Hvorfor er det hemmeligt?
 Den forenede gamle Druideorden er
som sådan ikke hemmelig, men vi
finder det naturligt at holde ritualer
og oplevelser hemmelige for uden-
forstående.

Når en broder går fra en grad til
en højere grad, lover han ligeledes
ikke at fortælle, hvad han har set og
oplevet til brødre af lavere grader.
Oplevelsen vil blive svækket, hvis
man på forhånd ved, hvad der vil ske.

Derimod behøver det ikke at være
nogen hemmelighed, at man er
druidebroder. De fleste bærer også et
emblem med den kendte syvtakkede
druidestjerne.

Lidt historie
I 1781 stiftedes Den forenede gamle
Druideorden i England under mot-
toet "United to Assist". På den tid
fandtes intet socialt sikkerhedsnet, og
ideen med Den forenede gamle
Druideorden var da også af filantro-
pisk art. Som samfundet har udvik-
let sig, og en stor del af den sociale
velfærd klares af det offentlige, er
den del af arbejdet ikke mere hoved-
formålet.

Efter genstiftelsen i England fik
ordenen hurtigt stor udbredelse i
engelsktalende lande. I USA stifte-
des den første druidelogen i 1830. I


