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 Bror Eks Storskattmester   Ei-

nar Mathisen fyller 90 år. 
 
22 april fyller vår loges ” Grand old man 

” 90 år. Han er ikke bare vår eldste loge-

bror av år, men også den suverent eldste 

blant våre veteraner. I oktober dette året 

vil han få sin velfortjente 60 års veteran-

juvel ! 

Siden han ble innviet i ordenen 

14.10.1948, forteller hans vita om et 

rikt , variert og omfattende arbeid i lo-

gens og ordenens tjeneste. Foruten verv 

som CM, Kap, UM, OM og Eks OM i 

egen loge har han hatt verv som 2. HM, 

YP. HP og Eks HP i leiren,   

samt Storlogeembeter som SDSS og Storskattmester i 2 perioder.  Ved siden av    

Ordenslivet har hans store hobby vært skyting, og han er fortsatt en ” fryktet konkur-

rent ” både på bane– og i feltskyting av langt yngre konkurrenter. Hjertelig til lykke 

med 90-årsdagen bror Eks Storskattmester Einar Mathisen ( SH ) 

 

SOMMERMØTE  FREDAG 30. MAI 2008 
 

Det skal holdes sommermøte i Moss Seilforenings klubbhus i Søly båt-

havn fredag 30. mai. Det serveres et utsøkt måltid med drikke og det 

vil bli underholdning og dans.  Kuvertprisen blir kr. 250,-                                 

 

 

HUSK PÅMELDING. 
 

 



Bror OM har ordet 
 

Når dette leses er nåværende kollegium i 

ferd med å gjennomføre sitt nest siste 

ordinære møte i sitt første ”tjenesteår”.  

For meg har det vært en til  dels hektisk, 

men først og fremst en givende opplevel-

se å lede ”teamet ”så langt. Dette skyldes 

ikke minst et godt frammøte og positive 

holdninger  fra brødrenes side. Takk for 

all god støtte så langt. 

At ” Sorgen og gleden de vandres til 

hope” er et  ordtak som ofte har sin beret-

tigelse. To kjære brødre har gått bort, 

mens en har sluttet etter eget ønske i lø-

pet av perioden.  Samtidig har vi fått fem 

nye brødre—hvorav den femte innvies nå 

i kveld. Ta godt i mot våre nye brødre og 

gi de den oppmerksomhet og støtte de er 

berettiget til, og som vi alle er forpliktet 

til å gi. Det siste ordinære møte i vår vil 

være en spesiell begivenhet. Da skal to 

av våre veteraner  - som er like gamle 

som Ordensbrødre og har gått gradene 

sammen - tildeles 40 års Veteranjuveler. 

Dette skjer altså torsdag 15.mai, og tilde-

lingen vil bli foretatt av DSS. Minner 

også om vårt  ” Sommermøte ” fredag 

30. mai, hvor jeg henviser til egen kunn-

gjøring når det gjelder påmelding m.v. 

Takker igjen for all hjelp og støtte i det 

første ” semesteret ”.  Ønsker dere alle en 

fin sommer og velkommen tilbake når 

neste møtesesong tar til. 

 

 Broderlig hilsen i V., K. og S. 

OM  Steinar Hagnes. 

 

In memoriam 
Vår logebror Per Fredrik Olsen døde 29. 

februar under ferie på Gran Canaria. Han 

ble innviet 30. april 1998, og etter forfrem-

melse til 3. grad 21.oktober 1999 

har han hatt embeder som CM`s høyre ass., 

Kasserer og Kappelan, samt at han ved sin 

død hadde embede som UM. Per Fredrik 

Olsen  var en aktiv og positiv ordensbror, 

og foruten sitt arbeide i vår loge, var han 

også ”på tur til” å gjøre det samme i Leiren 

etter at han ble befordret til  DKP grad 26. 

oktober 2007. 

Vi lyser fred over vår logebror              Per 

Fredrik Olsens minne.       ( SH ) 

NR. 51 FOLDEN—HØSTTERMIN 2008 
 

Dato    Grad   Utfyllende tekst 

04.09     O    Arbm. Halvårsregnskap. Instr. 

18.09     O       25 Ve. Ju                   Galla   

02.10      ≡  +                                     Galla 

16.10     O       60 Ve.Ju. Besøk fra                      

                       129 Oscarsborg          Galla 

20.10     O     Info.m. Felles med 18 Varna                                          

                      og   138 Christian  Frederik                                                                    

                NB  Mandag   

30.10   - +             

02.11     O      Felles M   med  18 Varna               

                          138 Christian Frederik.              

                       NB  Søndag kl. 17.00 

06.11     O      Arbm. Fd. 

14.11     O      Sosialaften       NB  Fredag          

20.11     O      25 Ve..Ju.                      Galla 

                       Fortsettelse neste side : 



Dato     Grad     Utfyllende tekst 

04.12 = +           Eks OM-aften 

18.12      O         Julemøte 

15.01      O         Arbm. Thomas Wildey. 

                           Klba. 

 

Møtene åpnes i  O grad kl. 19.00 om ikke 

annet blir kunngjort. 

OM: Steinar Hagnes 

 Ryggeveien 288 A, 1580 Rygge 

 Tlf.pr. 69260310  Mob.977 36 952 

 E-post : s-hagne@online.no 

 

UM:    Hans Aleksander Wold 

 Refsnesstranda 25 E, 1518 Moss 

 Tlf.pr.69270818  Mob. 918 16 014 

 E-post: hans@movar.no 

 

Sekr.:  Webjørn Kaldhusseter 

  Bjørnåsveien 125, 1596 Moss 

 Tlf.pr. 69257500 Mob. 984 85 197 

      ODD FELLOW KLUBBEN 
            Tres Encanedados 

                  Gran Canaria 

Nordiske Søstre og Brødre ønskes vel-

kommen til fellestreff. Møtene holdes på 

Tereza Mar Suite i  Puerto Rico hver 

onsdag kl. 19.00 i tiden 5/11 til 3/12  

2008 og 7/1 til 25/3 2009. Fremmøte kl.  

18.30.  Pent sommerantrekk. 

Servering på ettermøte som også  

ledsager kan delta. 

 

Leder Berit Skjærgård 

Tlf. 0034 928 725 008 

Mobil  0034 635 558 49 

E - mail: hskjaerg@online.no 

 

Sekretær Sindre Olsbø 

Mobil: 0034 696231980 

E-mail: sindreohan@hotmail.com 

 

Torskeaften 
En ikke fulltegnet, men svært smakfull 

torskeaften ble gjennomført som planlagt 

21. februar. Sjelden har denne havets 

delikatesse med tilhørende rogn og lever 

smakt så utsøkt. Det kan trygt slåes fast 

at det ble en ”gastronomisk høydare ”! 

Stor takk til leverandør og privatnemnda. 

Stor takk også til de som bidro med 

muntre historier og underholdning ved 

taffelet. 

Veteraner 2008 
04.04.  40 år  Trond Arild Evensen 

04.04.  40 år  John K. Helgesen 

01.09.  25 år  Odd Andreassen 

14.10.  60 år Einar R. Mathisen 

17.11.  25 år  Svein Erik Sæther Tangen 

17.11.  25 år  Trond Aimar Tjøme 

 

Runde år 2008 
15.05   80 år   Haakon Davidsen 

10.07   85 år   Dag Jenssen                                

22.10   60 år   Jan Erik Karlsen 

25.10   50 år   Svein Egil Arnesen 

27.10   75 år   Odd Øiestad  Berger 
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Nye brødre 
Brr. Bjørn Flesjø øg Arvid Andreassen ble innviet i 

Ordenen og vår loge 3. april.  Faddere er henholdsvis 

Br. Arne Flesjø og Br. Ivar Christensen.  Vi ønsker  

våre nye brødre hjertlig velkommen, og håper de har  

mange og gode logeår foran seg. 

Vi gratulerer 
 - Fung Eks OM Tor A. Bjerketvedt med tildeling av  

    Storlogegraden 20. februar. 

 - Brr. Kai V. Bjørling, Johnny N. Pedersen og Knut R.  

   Gulbransen med forfremmelsen  til Den Edle  

   Kjærlighets grad 6. mars. 

  -Br. Kass. Petter Hagmann som ny Patriark i Leiren      

    27.02 

Besøk til loge nr. 129 Oscarsborg 
 
Torsdag 27. mars var 13 brødre fra vår loge på besøk i 

nevnte loge. Det ble et svært  hyggelig gjensyn med 

Ordensbrødre i loge nr 129 Oscarsborg, samt at vi fikk 

ta del i et givende logemøte, og et trivelig ettermøte. 

Forhåndlovnad om et fint møte viste seg å være fullt 

berettiget.  ( SH ) 

Overgang 
 
Etter søknad er bror 

Per Sunde overført fra loge 

Nr.48 Ferder til vår loge. 

Han har etter flytting fra Sande-

fjord til Moss vært en flittig 

gjest i vår loge, og vi ønsker Per 

Sunde hjertelig velkommen 

Til ettertanke 
Dagen i dag er din min venn 

dagen i går kommer ei igjen. 

Dagen i dag er her i kveld - 

skap så du innhold selv. 

Fyll den med glede, varme og tro 

andre skal føle, dagen er god. 

Hvor der er vilje, er der vei, 

nå er det bruk for deg. 

 

Dagen i dag den tilhører deg, 

dagen i morgen du kjenner ei. 

Vet ikke, hva den  bringe vil, 

eller om du er til. 

Dagen i dag du utnytte må, 

selv om den også tegner litt grå. 

Nå er det bare opp til deg, 

hvordan den former seg. 


