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DEN FORENEDE GAMLE DRUIDEORDEN 
F.G.D.O. 

Druideordenens opbygning i Danmark 
 

Den danske Rigsstorloge: Ordensledelsen 
 

Storlogen Jutlandia  
7 Grundloger:  Logen Concordia - Odense 
    Logen Jotar - Århus 
    Logen Vitus  - Horsens 
    Logen Aros  - Århus 
    Logen Blicher - Ikast 
    Logen Sirius - Horsens 
    Logen Merlin - Odense 
     

Storlogen Selandia  
6 Grundloger:  Logen Gral  - København 
    Logen Othar - København 
    Logen Titurel - København 
    Logen Mona  - København 
    Logen Quintus - Karlslunde 
    Logen Excalibur - København 
        

L 
ogen Merlin's medlemmer fordeler sig på 
Odense by og opland, samt det øvrige Fyn. 
Bor du et andet sted end Odense, kan dit 
medlemskab af Logen Merlin, på sigt, blive 

grundlaget for oprettelse af en Loge i netop din by. 
 
Ønsker du nærmere oplysninger, kontakt venligst: 
  

 Jørgen Strunk  Tlf. 2042 7012 
 René Jørgensen  Tlf. 2921 1503 
 Arne Petersen  Tlf. 2589 0860 
 Jan Moosmand  Tlf. 2026 8184 
 E-Mail adresse  logen@merlin-odense.dk 



D 
ruideordenen blev stiftet i 1781 i England. Tiderne var dengang 
således, at man ikke kunne tale frit. Mange mennesker led nød, og 
hjælpen - hvis der var nogen - var kummerlig. Med baggrund i ønsket 
om at kunne yde hjælp, stiftede man Druideordenen, byggende på de 

gamle druiders lære, men tilpasset tidens levevis. Druiderne var det keltiske 
samfunds præster, læger, lærere, filosoffer, dommere, historikere, sangere, 
astronomer og astrologer. De besad stor magt og visdom, samt et højt udviklet 
fællesskabsfølelse. Druidismen er en etisk tanke, hvor baggrunden er respekten 
for det enkelte menneskes indre værdier, som kan udvikles individuelt indenfor 
Druideordenen. 
Skønt der er skrevet en masse om Druideordenen, findes der næsten ingen 
historisk materiale. Alt blev overleveret mundtligt og det meste af det, de 
praktiserede, var ikke offentligt. Uanset hvad, havde druiderne den højeste status 
blandt kelterne. Deres magt hvilede på visdom, de var bærere af den kollektive 
memory, i modsætning til de mange New Age Druider der taler med græsset eller 
vinden, medens de laver parade rundt om stencirkler.  
Ordenen søger, gennem sine gamle ritualer og symboler, at bibringe ordenens 
brødre den holdning, at samlivet mellem mennesker kun får værdi, hvis alle søger at 
vise tolerance, lærer at indordne sig og samarbejde, lærer at forstå andres 
meninger og være overfor andre, som man ønsker, at andre skal være overfor en 
selv. Ordenens mål er bl.a., at dens brødre må forstå nødvendigheden af, at der i 
ens liv, skal være plads og tid til fredfyldte timer, hvor dagligdagens arbejde og 
stress lukkes ude, så man får mulighed for at søge ind i sig selv og finde meningen 
med tilværelsen. 
Druideordenens lære rummer ingen besværgelser eller mystik, men ligger helt på 
linie med den kristne etik og hviler på en moralopfattelse, - der går flere tusind år 
tilbage i tiden - og som er i pagt med nutidens moralbegreber i bedste forstand. 
For fuldstændig at forstå hvordan druidismen passer ind i nutiden og fremtiden, er 
det vigtigt at kende fortiden og se det fundament, hvorpå det hele hviler. 
 

E 
n Logeaften 
Logen Merlin, der er etableret i egen Logebygning, har i sit virke mulighed 
for flere forskellige tiltag, der knytter de broderlige bånd. 
- Men lad os fortælle lidt om en "almindelig aften". 

En typisk logeaften starter kl. ca. 19, eller lidt før. Vi mødes på Druidegaarden og 
hilser på de andre brødre. Kl. 19,15 bliver der kaldt ind til selve logemødet, der  
ledes af logens embedsmænd. Dette er den rituelle del (den "hemmelige del"). Det 
er den del, vi ikke fortæller andre om. Ikke fordi, der foregår noget, som ikke 
tåler dagens lys, men fordi det er en del af vort fællesskab, som vi gerne vil holde 
for os selv. 

D 
enne del af mødet bruger vi til, - ved hjælp af vore ritualer - at 
stresse af, takle livets med - og modgang, styrke sammenholdet 
mellem vore brødre, samt at lære os at være tolerante overfor 
vore medmennesker. Det bliver bl.a. her holdt indlæg af 

brødrene, der spænder over druidiske tanker til andre kulturelle og almene 
indslag. 

 
Når selve logemødet er afsluttet, går vi til anden halvdel af mødet, som  
kaldes "Efterlogen". Her styrkes det sociale samvær, her spises et 
brodermåltid, her hygger vi os sammen under frie former, hvor der også 
arrangeres foredrag og sommetider er der sammenkomster, hvor vore damer 
deltager. 
En del af Logelivet bruges også til at besøge andre loger, både i Jylland og på 
Sjælland. Vi har også nære forbindelser til Tyskland og Norge, Hvorved hver 
enkelt logebroder, på den måde får skabt et netværk af bekendtskaber i alle 
aldre og professioner i både ind - og - udland. 

 
Vore logemøder afholdes i perioden september- maj og foregår ca. hver 
anden uge om torsdagen fra kl. 19 - ca. 22 - 23. 
Selv om det forventes, at hver broder sætter alt ind på at komme til et 
Logemøde, er det en selvfølge, at familiebegivenheder og arbejde kommer i 
første række. 

 
Hvilke krav stilles til en ny logebroder: 
Han skal være fyldt 25 år og have levet et sobert liv. Hvis han er gift skal 
hustruen være indforstået med optagelse i Ordenen.. Han skal være villig til 
at deltage i logens forefaldende arbejde og opgaver. 

 
Vi tolererer ikke: 
At  man  diskuterer politik og religion, kortspil og andre spil. 

 
Hvad koster det at være medlem af Logen Merlin? : 
Optagelse……………………………....kr.  500,- 
Kvartalsafgift loge inkl. (Ordensafgift)...kr. 630,- 
Brodermåltid m.m. - anslået pr. møde……. kr.  130,- 

 
Påklædning: 
Almindelige møder……………………………...Smoking eller mørkt tøj 


