Medlemsavis for OSEBERG LODGE, Sons Of Norway - Tønsberg
Nr. 1 - 21. årgang
Januar 2001

Velkommen til medlemsmøte tirsdag 9.
januar kl. 19.00 på
Teie Torg
Årets første medlemsmøte avholdes tirsdag
9. januar kl. 19.00 i kantina til Nøtterø
Sparebank, Teie Torg. På dette møtet vil vi
ha Åpent Forum hvor vi kan komme med
tanker og ideer om hva vi skal gjøre i 2001.
De tradisjonelle tingene vil bli gjennomført,
og styret har også endel tanker om hva som
kan gjøres i 2001, men blant medlemmene
finnes det sikkert også gode ideer. Det vil
som vanlig bli et kort forretningsmøte først.
Vi oppfordrer medlemmene til å ta med seg
restene av julebaksten sin, slik at vi har noe
å bite til kaffen. Det gir oss også muligheten
til å ta del i kaketradisjoner fra andre steder.
Velkommen alle sammen til medlemsmøte
tirsdag 9/1 i selskap med mange hygge
venner. En liten utlodning blir det også.

Nytt medlem

På desembermøtet ble Ingun Rosten Larsen
opptatt som medlem. Samtidig har Sandy S.
Ginsberg fra Garborg 3-265 søkt om
Støttemedlemskap. Han er en ivrig
Tønsberg-patriot. Velkommen til Oseberg
Lodge begge to.

Vi gratulerer
7/1 Per Erik Borge
11/1 Harald Bugge
12/1 Brit W. Kibsgaard
14/1 Eva M. Jacobsen
14/1 Øystein Svensen
23/1 Kjell Eger
24/1 Berit Marianna Gabrielsen
25/1 Arne Jacobsen
30/1 Per Rygh

Hjemmeside
Med uvurderlig hjelp fra Wilfred Aasheim i
Edvard Munch Lodge er Oseberg Lodge nå i
ferd med å få sin egen hjemmeside. Selv om
det fortsatt kan bli noen endringer, er det
allerede å fullt mulig å gå inn på siden og se
hva som ligger der. Det hadde også vært fnt
om du hadde sendt oss noen kommentarer,
både positive og negative, slik at vi får den
best mulig får vi foretar den “offisielle”
åpningen.
Adressen
er:
http://
home.online.no/~svkjoenn/oseberg.htm

Kontingenten

Sammen med denne avisen finner du en
bankgiro
for
innbetaling
av
medlemskontingenten for år 2001. Beløpet
er det samme som i fjor: kr. 300 for
hovedmedlem, kr. 250 for ektefeller og kr.
200 for ungdomsmedlem. Med dagens
dollarkurs vil det si at når den internasjonale
kontingent og distriktskontingenten er
trukket fra, går vi i 0. Vi må derfor skaffe
våre inntekter på andre måter. Dersom du vil
unngå bankgebyrer, kan du ta med giroen på
et medlemsmøte og betale kontant til vår
kasserer.

Reiselotteriet

De som fortsatt har loddbøker hjemme, må
ta dem med på januarmøtet.

Tubfrim

Vi tar fortsatt imot frimerker og telekort for
videreforsendelse til Tubfrim. Vi har også
samleesker hvis du trenger det.
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Bowling
Også i 2001 spiller vi bowling hver fredag fra kl. 18.00 og ca.
1 1/2 time. Erfarne som nybegynnere velkommen. Sko kan
leies og kules kan lånes i hallen.

Fra presidentens skrivebord
Når jeg sitter her og skriver disse linjene på årets 1. dag,
faller det i mine tanker hvor fort det foregående år har gått.
Mange ting jeg syntes jeg hadde god tid til å gjøre, men så er
plutselig tiden der - og jeg har ikke så god tid allikevel. Kan
det ha noe med alderen å gjøre, at tiden går så mye fortere.
Eller er det bare innbilling. Snart skal vi ha vårt første
medlemsmøte i år 2001, og med mange gode innspill fra
medlemmene og styret, skal vi nok få til et flott år. Som nevnt
på 1. siden, er det også tid for innbetaling av
medlemskontingenten. For nye medlemmer som ble opptatt i
siste halvdel av 2000, er kontingenten for 2001 betalt. Forøvrig
håper jeg at de som av en eller annen grunn ikke ønsker å
fortsette som medlem i Oseberg Lodge, tar en telefon eller
sender oss noen ord, slik at vi kan få ajourført våre
medlemslister. Som du har sett et annet sted i avisen vår, er vi
nå i ferd med å få oss hjemmeside, eller Web-side som det
vel heter på offisielt dataspråk. Har du tilgang til intenett
hjemme eller på jobben, så ta en titt. Vi ønsker også
tilbakemeldinger. Ved å gå inn på www.sofn.com har du også
muligheten til å gå inn på andre lodgers hjemmesider og foreta
en sammenligning. Det er fortsatt noen loddbøker ute. Disse
må leveres på januarmøtet, slik at vi kan få sendt dem videre
før trekningen som blir foretatt 9. februar.
Det nye styret har hatt sitt første styremøte, og alle er vi innstilt
på å gjøre en god jobb for Oseberg Lodge og Sons of
Norway. Så da gjenstår bare at dere medlemmer kommer på
medlemsmøtene og de andre aktivitetene våre.
Da sier jeg bare vel møtt tirsdag 9. januar kl. 19.00.
Med broderlig hilsen Sven-Anders

Flittige Liser

har sitt første møte i år hos Edna Pettersen, Saturnveien 7,
Nedre Råel mandag 15. januar til vanlig tid.. Hvis det er mye
snø, er det en fordel å bruke parkeringsplassen til barnehagen
i Stjerneveien. Er du usikker på veien, så ring Edna på telefon
33 32 41 15, eller avtal med noen av de andre damene om
felles kjøring.
Søster Lodger

Fredriksten Lodge 3-125
Myrmarken Lodge 5-609
Trolldalen Lodge 6-139

Fredriksten Lodge Hall, 187 State Rd., Bensalem, Philidelphia
Faith Lutheran Church, 207 S. Cherry, Marshfield Wisconsin
Various places and time. Tucson, Arizona

