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Ett arbetsmöte handlar om hur vi skall arbeta för att vår värdegrund skall ge resultat.  

Onsdagens möte var ett strålande bevis på detta. 75 bröder var församlade. Och en uppmärksam 

broder kunde kanske skänka en tanke till hur mycket möda och arbete som ligger bakom ett ordinarie 

arbetsmöte. Ett arbete som är helt oavlönat. 

 

 

Bröder i väntan på arbetsmötets öppnande 

Jag roade mig med att kolla upp endast en sektors arbete och vad den i faktiska livet är värt i reda 

kronor och ören. Vår ekonomiska grupp med revisorer, kassaansvariga e t c skulle om vi lade ut 

arbetet på en extern källa betinga ett pris av minst 50 000 SEK per år! Detta enligt en mycket 

initierad källa. Tänk också på den möda, tid och arbete som ligger bakom ett ”vanligt” arbetsmöte i 

form av styrelsearbete, ceremoniellt arbete, kaplans tankar, och inte minst vårt eminenta kök och 

personalen runtomkring. Okey, nu skall och kan inte allt värderas i kronor och ören. Det ligger både 

kärlek vänskap och intresse bakom slitet, men det kan vara en tanke bakom, som är väl värd att 

begrunda.  

 

Men nu över till mötesrapporten: 

Ballotering för 3 nya bröder utföll gynnsamt och onsdagen den 27 mars skall dessa nya bröder få sin 

invigningsgrad. 

Vår storrepresentant Anders Axelsson erinrade oss om vårt 200-årsjubileum.den 26 april. Detta event 

kommer eventuellt att kunna ses på en intern webvisning. 

Broder Göran Andersson utsågs av nomineringsutskottet att verka inom ceremonielet. 
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Drätselnämndens ordförande Lars-Inge Larsson redogjorde klart, koncist och lättfattligt för logens 

och husföreningens ekonomiska ställning. 

 

Broder Lars-Inge Larsson 

Revisorerna gav Lars-Inge strålande recensioner för det arbete han utfört och mötet gav 

ansvarsfrihet för 2018 års bokslut. 

Lägrets nästa möte utlystes till måndagen den 18 mars i Falkenberg. 

Kvällens insamling till Almers hus inbringade 1847 SEK. 

Äldre bröders eftermiddagsmöten kommer att ställas in.  

Seniorklubben kompenserar i viss mån för de uteblivna mötena. 

Jan-Olof Nilsson meddelade att han är bortrest på sin högtidsdag. 

Seniorklubbens nästa möte går av stapeln den 3 april, då ”vår egen” trubadur Douglas Möller 

kommer att underhålla. 

Vår broder Kay Foberg talade över ämnet: Etik och moral. En intressant och givande presentation 

som lände till eftertanke. 

Kaplan följde upp med sitt ämne: Vad innebär det att vara medlem i Odd Fellow? Bl a att vara 

hjälpsam och visa tillit (palindrom) till varandra. 

Ergo: Ett ”vanligt” arbetsmöte som vi borde värdera mycket högre än vad vi gör med tanke på det 

massiva arbete som ligger bakom. 

Missa inte nästa möte 27 Mars 

Respektfullt vid pennan 

 

Gästredaktör Jan-Erik Törneus 


