Har egne mødelokaler i Druidernes Hus,
Dalumvej 96, 5250 Odense SV.
Vi holder møde torsdage fra ca. 1. september til
maj måned, i alt ca. 20 møder om året. Bortset
fra december måned. Logen blev stiftet i 1990.
Vi har for øjeblikket 37 medlemmer, som
repræsenterer et bredt udsnit af den danske
befolkning.
Du kan også søge oplysninger på Internettet på
adressen: http:/www.druideorden.dk, hvor der
også er links til udenlandske Loger.
I Logen har vi et fællesskab og et samvær, som
vi alle sætter højt. Vi satser på et langt og varigt
broderskab, hvilket vi indbyder interesserede til
at være med i.

Du kender mig..
Ikke sandt?

Ønsker du nærmere oplysninger, ring til:
Jørgen Strunk
Tlf. 6616 1581
René Jørgensen
Tlf. 2921 1503
Jan Moosmand
Tlf. 2026 8184
Arne Petersen
Tlf. 2589 0860
eller E-maile til: logen@merlin-odense.dk

Ja, i den herlige tegneserie Asterix er der faktisk en
hel del, der omhandler druiderne. Også i historierne
om Kong Arthur og ridderne om det runde bord har
Merlin en væsentlig rolle.

Har du sommetider stress?
Synes du, at livet sommetider kun drejer sig om penge?
Kunne du bruge mere indre ro?
Så kan det være, at Druideordenen er noget for dig.
Hvad er Druideordenen?
Denne orden blev stiftet i England i 1781 og er nu spredt over hele
kloden – Europa, New Zealand, Australien og USA. Landene i
Europa med druidisk virksomhed er: Danmark, Norge, Sverige,
Island, Frankrig, Tyskland og Schweiz. Desuden er der nye på vej i
Holland og Finland. Vores orden stiller ingen krav i religiøs og
politisk henseende. Dens etiske læresætninger og moralopfattelse
går flere tusinde år tilbage, men er i fuld overensstemmelse med
nutidens moralbegreber i bedste forstand.
Hvad går det ud på?
Ordenen søger at bibringe sine medlemmer den livsopfattelse, at
livet mellem mennesker kun får værdi, hvis alle søger at vise
tolerance, lærer at indordne sig og samarbejde, søger at forstå
andres mening
og være over for andre, som man ønsker, at de skal være over for en
selv. Denne lære er indholdet i vores logemøder. Efter selve mødet i
logesalen er der broderligt samvær under selskabelige former i
efterlogen.
Det er ikke spor Mystisk
Der findes en utrolig masse vilde historier om loger. Hos os foregår
der ikke noget, der ikke tåler dagens lys. Ordenens formål er ikke
hemmelig, men vi ønsker ikke at have vores ritualer og symboler
spredt for alle vinde. Der er en naturlig diskretion omkring, hvad
brødrene betror hinanden, det er, som om det aldrig har været udtalt.
For de brødre, der har været med i lang tid, er det en værdifuld del
af deres tilværelse - at de har logen som et åndehul, hvor de kan
være sig selv, ikke udsat for sladder og deslige. Dette er essensen af
broderskabsånden, som er en af de grundlæggende teser i vores
samvær.

Kan jeg opnå personlig vinding?
Man skal ikke søge optagelse i vores loge i håb om økonomisk hjælp
til sin virksomhed eller have tro til forbedring af sin økonomi.
Ordenens hjælp er af moralsk karakter, og hvis det er muligt - også
med kvalificeret rådgivning. Økonomisk hjælp ydes kun ved
uforskyldt nød opstået omkring en broders død. Det er muligt, at
ordenens brødre, når man lærer dem at kende, vil benytte sig af din
virksomhed, men det må aldrig være grunden til ønske om optagelse.
Det, man kan vinde som druidebroder, er at lære mange ligesindede
at kende indenfor Ordenen, ikke blot i det lokale, men over hele
landet. I såvel indland som udland vil alle tage imod dig som en
broder. I Ordenslivet er der mange, der har fundet venner for livet.
Er det kun alvor?
Bestemt ikke – der er mange oplysende og morsomme foredrag, som
afholdes såvel af egne brødre som gæstende foredragsholdere. Der
afholdes sommerfest, bankospil og juleafslutning samt lejlighedsvis
andre arrangementer, hvor hele familien kan deltage. Fester for
brødre og deres hustruer, hvor der er dans og selskabelig samvær,
holdes som regel en til to gange om året.
Kan jeg komme og se og høre mere – uforpligtende?
Ja – du er velkommen til at deltage i et informationsmøde og tag
gerne en ven eller bekendt med og gerne sammen med jeres hustruer.
Vi sender også gerne et par brødre hjem til dig. Ring, skriv eller Emaile til PR-udvalget i Logen Merlin, og du vil blive kontaktet og få
flere oplysninger.
Giv dig god tid!
Når du har fået de oplysninger, vi kan give dig, og du har besøgt os i
vores lokaler, har du et godt grundlag til at træffe din afgørelse på.
Et fortrudt eller misforstået medlemskab tjener ingens interesse.
Tak fordi du læste denne orientering om vores Orden D.D.O.

