Referat fra julemøte i OF klubben Tres Encadenados 05.12.2012 kl.19.00 på
Terraza Mar.
Tilstede 41 ordensmedlemmer herav æresmedlem br. Ivar Fredriksen og br. Harld Skjærgård. I tillegg deltok
også 13 ledsagere. Julemøtet er åpent for ledsagere.
Søster leder åpnet møte og ønsket alle velkommen. Hun ledet så møtet etter ritualet for julemøtet.
Søster Åse Røkenes fungerte som nestleder i sø. Ragnhild Stangvik Olsen sitt fravær.
Søster leder holdt innlegg under tittelen ”Advent, hva er advent og adventstiden?”. Ordet betyr egentlig Herren
komme, og har blitt brukt som navn for denne ventetiden helt siden slutten på 400 tallet. Første søndag i advent,
markerer begynnelsen på kirkeåret, denne faller alltid mellom 27. november og 3. desember.
Adventstiden var tidligere også fastetid, mens nå nærmest frotser vi i julemat i adventstiden.
Sø. leder leste et fint dikt som beskrev ventetiden på Herrens komme.
Presentasjon av brødre og søstre som besøker klubben for første gang.
Det var en br. fra loge nr.113 Flåvær, Ulsteinvik. 1 br. fra loge nr. 11 Veøy, Molde. 1 br. fra loge nr. 60 Hans
Egede, Harstad. 2 br. fra loge nr. 125 Ryvingen, Mandal. 1 br. fra loge nr. 103 Lister, Farsund. 1 sø. fra loge nr.
23 Laboremus, Harsted. 1 sø. fra loge nr. 88 Syn, Ulsteinvik. 1 søster fra loge nr. 92 Dronning Aasa, Farsund.
Sø. leder takket for besøket og sendte hilsen hjem til deres loger.
Hilsninger til klubben:
Det var hilsninger til klubben fra forskjellige loger, overmestere og klubbmedlemmer.
Sø. leder refererte mailer fra OF gruppen Costa Blanca, Albir, fra Æresmedlem Anton Ersdal m/frue, og
inspektør Ragnar Thorkildsen m/frue, alle med gode ønsker for julen og det nye år.
S.leder takket for hilsninger og sendte hilsen tilbake fra klubben.
Sø. Åse Røkenes, fungerende nestleder, overrakte blomster til Sø. leder på vegne av klubben og takket for god
ledelse og ønsket henne og familien en riktig god jul og godt nyttår.
Sø. Åse Røkenes leste så juleevangeliet.
Sø.leder takket for blomster og julehilsen og ønsket alle en riktig god jul og et godt nyttår.
Sø. leder avsluttet så den rituelle del av møtet kl. 19.50 og ønsket alle velkommen til den sosiale del av julemøtet
med bespisning og hyggelig samvær.
54 betalende personer deltok i møtet, hvor det ble servert nydelig svinesteik m/tilbehør. Utegruppen under
ledelse av Åsta Søgard stod for det sosiale arrangementet i forbindelse med middagen herunder loddsalg.
Maten smakte godt i hyggelig samvær.
Sø. Nestleder avsluttet møtet kl. 22.00 og ønsket alle en riktig god jul og et godt nyttår.
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