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Godt nytt år og
velkommen til årets
første medlemsmøte
tirsdag 8/1 kl. 19.00 i
Nøtterø Sparebanks
kantine, Teie
Så kan vi igjen ønske velkommen til et nytt
medlemsmøte i Oseberg Lodge. Vi starter
opp som vanlig med en liten forretningsdel,
før vi slapper av med litt kaffe og noe å bite
på. I løpet av kvelden får vi også høre

Tore Asplin fortelle om sin
store USA-tur høsten 2001
Tore og hans kone var i USA i 5 uker i høst,
og besøkte bl.a. Minot og Norsk Høstfest.
Noe av dem han traff har du kanskje allerede
lest om i Tønsbergs Blad. Og det kommer
sikkert flere artikler utover vinteren. Men
møt opp den 8. januar og få høre mer om
turen hans som begynte i New York og gikk
gjennom mange stater ned til Florida.

Julekaker til overs?
Tradisjonen tro håper vi medlemmene kan
ta med seg restene av fjorårets julekaker til
møtet. På den måten før vi en stor kakefest
med alle 7 slag, og kanskje mere. Kanskje vi
også får smake julekaker vi ikke hadde bakt
selv? Vel møtt alle sammen

Vi gratulerer
11/1 Harald Bugge
12/1 Brit W. Kibsgaard
14/1 Eva Jacobsen
23/1 Kjell Eger
24/1 Berit Marianne Gabrielsen
25/1 Arne Jacobsen
30/1 Per Rygh
5/2 Jon Philip Solem

Hva skjer i 2002?
Som du sikkert allerede har lest, begynner vi året
tirsdag 8/1 med Tore Asplin og hans USA-tur.
Tirsdag 12/2 vil vi markere Valentine-day. Vi må
også velge delegater og ta opp eventuelle saker til
distrikts-kongressen. Tirsdag 12/3 har vi satt opp
et lysbildeforedrag med tittelen “I Otto Sverdrups
fotspor”. Tirsdag 9/4 får vi besøk av Knut
Djupedal. Han er daglig leder av Utvandrermuseet
på Hamar. Foruten å fortelle litt om det som er på
Hamar, vil han også fortelle om et prosjekt i regi
av Kulturdepartementet om hva som finnes i
norske hjem av amerikansk opprinnelse. Lørdag
13/4 er det bowlingturnering i Grimstad. Mandag
13/5 drar vil til Rønneviks Gartneri og fyller opp
biler og hengere med det vi trenger for å gjøre
haven fin til alle helgedagene i mai og utover våren
og sommeren. Tirsdag 14/5 er det igjen
medlemsmøte og temaet denne dagen er som
vanlig Alles Fødselsdag. I juni starter vi opp med
pannekakefrokost søndag 9. juni, før det er
medlemsmøte tirsdag 11. juni. Her har vi planlagt
en vinaften med foredrag av Truls Øhra og kanskje
litt vinsmaking? Distriktskongressen starter i Selbu
torsdag 13. juni og avsluttes søndag 16. juni.
Dersom vi ikke får beskjed om at noen grupper
fra USA er på tur i våre trakter, tar vi fri i juli.
Tirsdag 13/8 starter vi opp høstsesongen med
det første medlemsmøte. Her er ikke tema bestemt
ennå. Søndag 18/8 har vi picknik. Tirsdag 10/9
er det igjen medlemsmøte, og i oktober møtes vi
den 8/10. For disse to møte er ikke tema bestemt
På medlemsmøtet den 12/11 er det valg som står
på programmet. Siden vi jo er en norsk/amerikansk
forening, har vi vurdert å arrangere Thanskgiving
med kalkun og tilbehør i november istedenfor
julebord i desember. 16/11 20 års jubileum for
D8 i Kristiansand. Vi avslutter 2002 med
medlemsmøte tirsdag 10/12 med innsettelse av
det nye styret. Følg med i avisen vår utover året.
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Fra presidentens skrivebord
Vel overstått jul og godt nytt år. Forhåpentligvis har dere alle
fått slappet av med familie og venner i disse tider med omtrent
bare røde dager på kalenderen. Selv har jeg jobbet en del i
romjulen, men på en måte er det godt å komme inn i den faste
rutinen igjen. Jeg håper dere alle kommer dere fort inn i den
faste rutinen med å gå på våre medlemsmøter den 2. tirsdag i
hver måned. Som dere sikkert har sett på 1. siden, er det
også i 2002 mange muligheter til å være sammen med gode
venner i Oseberg Lodge og andre lodger i Norge.
Julen er jo også tid til å sende og motta brev og kort fra familie
og venner verden over. Gjennom årene i Sons of Norway har
vi fått mange bekjentskaper, og disse holdes vedlike ved hjelp
av et julekort. Så også i år. Og flere skriver at de satte stor
pris på den hilsen Oseberg Lodge sendte over til USA i
forbindelse med katastrofen den 11. september og som sto i
Viking Magazin senere. Fra våre venner i Minot har vi fått
tilbakemeldinger på at de satte pris på å ha besøk av Tore og
Anne Asplin. Som kjent får vi høre mer om denne turen på
vårt januarmøte. En dame fra Wenatchee, WA som Solveig
og jeg traff på kongressen i Stavanger i 2000 skriver at hun
hadde vært på konserten til Terje og Tore Andreas Solheim.
Etter konserten hadde hun kommet i prat med Terje og spurt
om han kjente oss, noe han selvfølgelig gjorde. Fra La Crosse
skriver Arnold Temte at han hadde oversatt en bok om
utgravningen av Oseberghaugen som jeg sendte ham for noen
år siden, til engelsk og brukte den som bakgrunn for et program
han holdt i lodgen sin nå i desember. Vi har også fått julehilsen
fra våre støttemedlemmer Anne Grethe Cook og Sandy
Ginsberg som begge ber oss hilsen til alle kjente i Oseberg.
Jeg vil også her benytte anledningen til å ønske alle dere som
var syke i tiden før jul, god bedring, og jeg håper vi sees på et
medlemsmøte snart igjen.
Forøvrig vil jeg takke alle medlemmer av Oseberg og Edvard
Munch for et hyggelig julebord vi hadde i Horten 8/12. Vi
hadde også et hyggelig medlemsmøte 11/12 med gløgg og
annen servering. Det nye styret ble innsatt av Terje Solheim
som også fortalte litt om det som skjer i forbindelse med
omleggingen av kontingentinnbetalingen. Mer om dette et annet
sted i avisen. Han spilte også julesanger på pianoet.
Vi hadde også besøk av Arild Andersen fra Edvard Munch
og Helge Bjørn Skjulestad fra Terje Vigen Lodger.
Til slutt vil jeg på min egen og det øvrige styrets vegne få
takke for tilliten dere har vist oss ved å velge oss til å lede
lodgen i 2002. Og skulle dere i løpet av jule-/nyttårshelgen ha
ombestemt dere, så har vi 2 ledige plasser i styret. Det er aldri
for sent å fylle disse plassene. Vel møtt tirsdag 8. januar.
Med broderlig hilsen Sven-Anders
Søster Lodger

Fredriksten Lodge
Myrmarken Lodge
Trolldalen Lodge

3-125
5-609
6-139

Siste frist Reiseloddene
De som fortsatt har loddbøker og loddpenger hjemme, må
levere det på vårt medlemsmøte 8. januar.

Kontingenten

Sammen med denne avisen finner du også en bankgiro for
innbetaling av medlemsavgiften for 2002. Du vil også få tilsendt
en direkte fra Minneapolis hvor du kan betale kontingenten i
$. Du velger selv hvilken innbetalingsmåte du vil bruke, men
vi vil anbefale deg å bruke den vi sender ut. Den kan du enten
ta med i banken å betale over skranken, du kan betale via
brev-/tele-/nettgiro, eller det aller enkleste, ta den med på
medlemsmøtet og betal direkte til vår kasserer. Dermed sparer
du alle gebyrer. Skal du kjøpe en $-sjekk i Norge og sende
over, koster det nesten like mye som kontingenten. Bor du i
USA eller disponerer en konto i USA, kan du like gjerne
bruke den du får fra Minneapolis. Men husk, det viktigste er
ikke hvilken måte du betaler kontingenten på, men at du
betaler den. Vi håper jo at du fortsatt vil være medlem av
Oseberg Lodge og Sons of Norway. Skulle du av en eller
annen grunn velge å melde deg ut av Oseberg Lodge, håper
jeg du tar kontakt pr. brev eller telefon slik at vi kan få strøket
deg av våre medlemslister snarest.

Bowling

Også i 2002 vil vi fortsette med våre bowlingkvelder hver
fredag fra kl. 18.00 i Centrum Bowlinghall ved Mamma Rosa.
Som du ser på oversikten over hva som skjer i 2002, ser du
at det er bowlingturnering i Grimstad 13. april. Det hadde jo
vært hyggelig om Oseberg kunne stille fullt lag både i dameog herreklassen. Tørk støv av kula og møt opp i hallen. Men
vi trenger jo også en heiagjeng til denne turneringen, så jeg
håper jo så mange som mulig ønsker å ta turen til Grimstad
den 13.-14. april. Mer informasjon kommer senere.

Tubfrim

Forhåpentligvis har dere fått mye post i julen. Det betyr også
mye frimerker, som jeg håper du klipper av og tar med deg til
et av våre møter. Der kan du også få flere samleesker hvis du
trenger det. Mens jeg satt på jobben i romjulen, hørte jeg et
intervju med Arvid Syvertsen som er daglig leder av Tubfrim
på Nes. Han var da i Oslo og hentet en pakke på ca. 280 kg.
med frimerker som var samlet inn av Sons of Norway-lodger
i USA. Alle frimerker som kommer inn blir solgt videre og
inntekten går til ungdom som ulike handicap.

Neste Flittig Lise-møte
avtales på vårt medlemsmøte i 8. januar.

Fredriksten Lodge, Sons of Norway Hall, 187 State Rd. 4. fredag kl. 20.00
Faith Lutheran Church, 207 S. Cherry, 1. lørd. kl. 9 Jan.-Mars, 1. tirsd. kl. 19 Apr.-Des.
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