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En  stor  dag  i  Loge  

nr. 51 Folden 

 

 

 

 

 
 

 

60 års Veteranjuvel tildelt  

Eks Storskattmester Einar Mathisen 
Torsdag 16.oktober ble en ny milepel nådd i bror Eks 

Storskattmester Einar Mathisens lange Ordensliv, da 

han ble tildelt sin vel fortjente 60 års Veteranjuvel. En 

stor dag for den nye 60 års Veteranen, men også en stor 

dag for loge nr. 51 Folden, som nå har en Veteran av 

denne kategori i sin midte. Dette ble behørig markert 

og feiret i logen nevnte dato, med et stort antall brødre 

– både fra egen loge og besøkende fra andre loger – til 

ære for en hedersmann og oppofrende Ordensbror. 

Den høytidelige handling og tildeling ble ledet av Stor 

Sire Harald Thoen, med bistand av Eks Stor Sire Johan 

Krohn, DSS Paul Jan Narum, Stor Marsjal Olav Eg-

gum, Stor Kapellan Arnfinn Evjen,  

samt Storrepresentant Knut Bakke. 

 



 

 

 

Ordensvita  

 
Gjennom sitt lange Ordensliv har 

 br. Einar Mathisen vært en svært aktiv og engasjert  

logebror.  Det vitner hans Ordensvita om, hvor det 

fremgår at han har hatt mange og ledende embeder 

både i egen loge og i leiren, i tillegg til hans embeder  

i Storlogen. Han ble innviet i loge nr. 18 Varna 

14.10.1948, men gikk over til loge nr. 51 Folden 

da denne ble instituert 07.02.1957. 

Her hadde han embeder som CMs venstre ass., CM, 

Kap., UM, OM og Eks OM fram til og med året 1971. 

I mellomtiden ble han opptatt i Leir nr. 7 Østfold, og 

påtok seg etter hvert embeder i leiren som 2.HM, YP  

og HP i årene 1962 – 1973.  I årene 1974 – 1982  

var han Spesial Dep. Stor Sire for Rebekka Institusjo-

nen, og i periodene 1982-86 og 1986-90  

Stor Skattmester.. Han ble tildelt både Storlogegraden 

og Rebekkagraden 01.01.1970, og fikk Rebekkarådets 

Erkjentlighetstegn i 1981, samt Storlogens Erkjentlig-

hetstegn i 1986. 



 

Ordensarbeid.  

 

 

Gjennom sine mange embeder har br. Einar Mathisen nedlagt et 

stort arbeid til gagn for loge, leir og Ordenen, og han uttrykker 

glede og takknemlighet for at han har hatt helse og anledning til 

å være med i alle disse årene. Arbeidet har bl a, som han selv 

sier, ført til at han har møtt og blitt kjent med en rekke flotte og 

dyktige Rebekkasøstre og Odd Fellow’s.   

Han ser derfor med glede tilbake på at hans fadder Leif W. Tu-

man – som senere ble 1.Dep. Stor Sire - vekte hans interesse og 

fikk han inn i Ordenen. Og – ikke minst – takker han sin kone 

Hjørdis for hennes tålmodighet og støtte gjennom alle år. 

Ved siden av arbeidet i og rundt de ulike embeder, var han i 

1988 - 89 medlem i en komite for opprettelse av OF Støttefond 

for Ordenshus, og han var formann i OF Utstyr AS ved oppret-

telsen av dette i 1989. 

I leirsammenheng peker han på det givende arbeid fra den tiden 

Leirinstitusjonen enda var i en utviklingsfase. 

Herunder utarbeidet Leir nr. 7 Østfold, i en periode som 

”Representerende leir”, retningslinjer for den norske  

jurisdiksjons deltakelse i det ungdomsarbeid som vi i dag kjen-

ner som UNP. 

Som takk for dette grunnleggende arbeid fikk han bl a overlevert 

en plakett fra Leir nr. 8 Vestfold, som overtok som 

”Representerende leir” og skulle videreføre arbeidet. 

Av mange og rike opplevelser fra tiden i Storlogen nevner han to 

spesielle anledninger som han fikk være med på – Institueringen 

av den Finske Storloge i 1984, og International Council Meeting 

i Sveis i 1990. 

I de senere år har han vært en god støtte både ved opprettelsen 

av og deltakelse i den yngste Odd Fellow loge i Moss – loge nr. 

138 Christian Frederik – i tillegg til aktiv deltakelse i egen loge. 
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Innertiere. 

 

Ved siden av sitt oppofrende engasjement innen Ordenen, har br. Einar 

Mathisen hatt et annet stort interessefelt som aktiv skytter. Han har 

utallige pokaler, medaljer og diplomer fra sine meritter på skytterbanen 

- høyest av disse rager nok Normapokalen som han vant på            

Landsskytterstevnet i 1980. På tilsvarende stevner i 1984 og 1988 vant 

han eldste klasse, og han er fortsatt en aktiv og habil skytter sin høye 

alder til tross. Det kan med rette sies at Ordenen fikk en ”innertier” da 

br.Einar Mathisen ble med i Ordenen, og selv har han et utall 

av”innertiere”, både i Ordenen og på skytterbanen. 

Vi gratulerer igjen med tildelingen av 60 års Veteranjuvel, og håper at 

vår bror Eks Storskm. Einar Mathisen enda har gode år foran seg – 

både i logen og på skytterbanen. 

 

Steinar Hagnes 

OM 51 Folden  


