Referat fra møte i OF klubben Tres Encadenados 21.11.2012 kl.19.00 på
Terraza Mar.
Tilstede 42 ordensmedlemmer inklusiv æresmedlemene Br. Ivar Fredriksen og br. Harald Magnus Skjærgård.
Søster leder åpnet møte på forskriftmessig riktig måte og ønsket alle velkommen.
Br. Sekretær leste opp listen over klubbens ledelse.
Nestleder sø. Ragnhild Stangvik Olsen og ytre vakt br. Asbjørn Olsen hadde forfall. Sø. Åse Røkenes fungerte
som nestleder og Tor-Erik Sundby som ytre vakt.
Søster leder holdt innlegg under tittelen ”Vaner”, Vaner begynner som edderkoppnett og ender som lenker. Vi
kjenner alle uttrykkene: Vanens makt og vi gjør som vi pleier. Vi mennesker har en medfødt uvilje mot å endre
ting, vi blir lett engstlige for hva som kan skje. Derfor er det en stor oppgave å forsøke å bryte noen av våre
vaner og ikke alltid gjøre noe som man pleier. Å leve er å forandre seg, det er sannhet i ordspråket forandring
fryder. Et annet gammelt ordspråk sier den som intet våger intet vinner, så bryt vanene og overrask deg selv og
dine omgivelser og du vil føle at du er i live. Det å bryte vaner er ikke lett, men prøv og gled deg over
opplevelsen.
Protokoll fra forrige møte:
Br.sekretær leste opp protokollen fra forrige møte som ble godkjent.
Regninger til utbetaling:
Br.kasserer hadde ingen regninger til utbetaling.
Presentasjon av brødre og søstre som besøker klubben for første gang.
Det var 8 ordensmedlemer som besøkte klubben for første gang. De kom fra følgende loger: 1 sø. fra loge nr 50
Therese, Stockholm, Sverige. 1 sø. fra loge nr. 98 Charlotte Løvenskjold, Karlstad, Sverige. 1 sø. fra loge nr. 71
Moria, Tromsø. 2 sø. fra loge nr.74 Aurora, Stokmarknes.1 br. fra loge nr. 59 Sten Sture, Stockholm, Sverige. 1
bror fra loge nr. 62 Silver Berget, SALA, Sverige.1bror fra nr. 21 Erik Gustav Geijer, Karlstad, Sverige.
Sø. leder takket for besøket og sendte hilsen hjem til deres loge.
Hilsninger til klubben:
Det var hilsninger til klubben fra forskjellige loger og overmestere.
S.leder takket for hilsninger og sendte hilsen tilbake fra klubben.
Fødselsdags gratulasjoner:
S.leder opplyste at br. Kåre Torresen fyller 75 år den 26.11.12.
Saker til behandling:
-Sø. leder refererte brev fra den Den danske Storloge, datert 07.11.12, ang. valget av nye storembetsmenn.
Brevet vedlegges referatet.
-Sø. leder orienterte om julemøtet og opplyste at den som ønsket å delta måtte kontakte nestleder for å skrive seg
listen.
-Sø. leder opplyste at det skal arrangeres klubbtur den 09-10.03.13. Elin og br.Hans Olav Fjærvoll og Aud og br.
Robert Hurlen er valgt som turkomite.
Protokoll fra styremøte:
Br. sekretær refererte protokoll fra styremøte den 19.11.12
Klubbens medl.skap:
Br. Kasserer orienterte om klubbens medlemsskap.
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Etisk post:
Sø. Berit Skjærgård holdt et innlegg om tema ”Samhandle med andre mennesker”. Min væremåte liker noen,
mens andre misliker den. Er vi for snare til å dømme uten å tenke over hvilket motiv den enkelte har for sin
handlingsmåte? Hun leste en historie om ” Soldatens kortstokk” som på en beskrivende måte viser hvor lett vår
samhandling kan tolkes feil og at vi dømmer andre på feil grunnlag.
Søster leder takket sø. Berit Skjærgård for et tankevekkende innlegg til etisk post.
Sø. leder avsluttet så den rituelle del av møtet kl. 19.55 og ønsket alle velkommen til den sosiale del av
medlemsmøtet med bespisning og hyggelig samvær.
30 av de fremmøtte inklusiv ledsagere deltok under den sosiale del av møtet hvor det ble servert kyllingfile.
Maten smakte godt i hyggelig samvær.
Utekontakten Åsta Søgård fremførte ledsagernes ord til ettertanke. Hun leste også diktet Kjerringa mote
strømmen. Flere gode historier ble fortalt og Ivar Fredriksen takket for maten.
Nestleder avsluttet møtet kl. 21.15 og ønsket alle vel hjem.

Robert Hurlen
-sekretær-
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