Medlemsavis for OSEBERG LODGE, Sons Of Norway - Tønsberg
Nr. 1 - 24. årgang
Januar 2004

Velkommen til årets
første medlemsmøte
tirsdag 13/1 kl. 19 i
kantina til Nøtterø
Sparebank, Teie Torv

Torskeaften 17. januar

Atter igjen er det tid for å ønske velkommen
til medlemsmøte i Oseberg Lodge.
Tradisjonen tro begynner vi med en kort
forretningsdel, før vi går vi over til den
sosiale delen med kaffe og noe å bite,
hyggelig prat med gode venner og et lite
lotteri. I likhet med de siste årene, håper vi
dere kan ta med dere restene av julebaksten,
slik at vi på årets første møte kan by på

20 års jubileumsfest

årets julekake-resteparty

Ta gjerne også med en liten gevinst.
SAKSLISTE: 1) Ungdomsmedlemmer 2)
Budsjett. 3) Innkommen post. 4) Eventuelt

Nye medlemmer

På desembermøte ble Anne Asplin, Sverre
Hanche og Sigmund Faret opptatt som
medlemmer. I tillegg er det kommet søknad
fra følgende: Anders Kristian Hassum, Liv
B. Drieberg, Terje Ringen, Asbjørn Broen,
Olav Sommerstad, Oscar Kristiansen, Even
og Gerd Gjengaar, Ragnhild Jacobsen, Erik
Kåre Frugaard og Inger Krohn

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

Bernt Balchen inviterer til Torskeaften og
innsettelse av det nye styret lørdag 17. januar
2004 kl. 19.00 i Frimurerlogen, Kristiansand. Pris kr. 390,- for medlemmer/kr. 445,for ikke medlemmer som inkluderer aperitiff
før maten, fiskesuppe og torsk 2 gg. s. inkl.
2 glass drikke (vin, øl, mineralvann). Dans.
Påmelding snarest til fredbjer@online.no,
eller 93 20 73 77, 38 09 39 31

20 år har gått siden innstiftelsen av Thorleif
Haug Lodge og vi inviterer til jubileumsfest
på Hotvet gård, Hotvetveien 41, Drammen
lørdag 24. januar kl. 18.00.Det blir en
festskveld i kjempehyggelige lokaler med 3
retters middag etc. Antrekk: Mørk dress.
Gjestepris pr. kuvert kr. 450,- som omfatter
middag med ett glass vin eller øl/mineralvann,
samt velkomstdrink, kaffe etc. Bindende
påmelding innen 15. januar til Ranveig
Moen, tlf. 31 28 64 00, jobb 67 10 76 30,
mobil 93 42 72 03. Vel møtt alle sammen.

Tubfrim

Forhåpentligvis har du fått mye julepost, og
annen post, med frimerker på. Husk å klippe
av frimerkene får du kaster posten. Ta det
med på neste medlemsmøte, slik at vi kan
sende dem til Tubfrim. Vi har allerede en god
del klart for sending. På medlemsmøtene kan
du også få samleesker og annen Tubfriminformasjon. Inntektene av de brukte
frimerkene brukes på ungdom som trenger
en støttende hånd. Husk også telekort og
kontantkort for mobiltelefonene.
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Fra presidentens skrivebord
Så har vi tatt fatt på 2004, og et helt nytt år ligger foran oss, klar
til å bli fylt med mange aktiviteter. Men før vi tar fatt på 2004,
vil jeg dvele litt med måneden som vi nettopp har lagt bak oss.
Med 32 personer samlet rundt flotte julepyntede bord, innsettelse
av det nye styret ved president Arild Andersen fra Edvard
Munch Lodge, innsettelse av nye medlemmer omkranset av
medlemmer som dannet broderskapsringen, opptak av 3 nye
medlemmer, samt en rekke søknader om medlemskap, utdeling
av pins for 5, 10, 15, 20 og 35 års medlemskap, satte vi et
verdig punkt for 2003. Og ikke å forglemme den flotte
musikalske underholdningen Tormod “The whistler” ga oss. Etter
salget av CDèr å dømme, er det nok mange som har fylt huset
med flott musikk i julehelgen.
På desembermøtet hadde vi også trekning på vårt lotteri. Takk
til dere alle som både hjalp til med å skaffe gevinster, selge lodd
og sikkert også tok mange selv. Alle gevinster er utlevert.
Julen er tid for hilsninger, og de har kommet fra fjern og nær,
fra aktive som passive medlemmer. Vi har også pr. e-post sendt
nyttårshilsninger til våre 3 søsterlodger i USA.
Takk også til Edvard Munch og Ramnes Trekkspillklubb som
hadde invitert oss til sine respektive julebord. To flotte
arrangementer som vi satte pris på å få være tilstede ved.
Som kjent har vi i november og desember kjørt en spesiell
vervekampanje. Det har resultert i 14 nye medlemmer, noe vi
må si oss veldig godt fornøyd med. Da er det bare opp til oss
selv å gjøre Sons of Norway og Oseberg så attraktive at de
fortsetter som medlemmer også i årene fremover.
Vi jobber fortsatt sakte, men sikkert frem mot en USA-tur
høsten 2004 hvor bl. a besøk i Marsfield og Minot står på
programmet. Så alle dere som kan tenke dere å være med, gi
beskjed så vi kan finne ut hvor mange vi blir og få mer konkrete
priser på flytur og billeie. Vi er vel en 8-10 sikre allerede.
Dere vil et annet sted finne kunne lese om hva styret foreslår
for dette året, men vi er alltid åpne for forslag fra medlemmene.
Og for de som ikke har fått luftet finstasen og danseskoene
nok i jule- og nyttårshelgen, vil dere på 1. side i avisen finne ut
at det er nok av anledninger til å gjøre det også i 2004.
Sammen med denne avisen får dere også et budsjettforslag
for 2004 og et foreløpig regnskap for 2004. Budsjettforslaget
skal behandles på januarmøtet, så det hadde vært fint om dere
husket å ta det med på møtet.
Så vil jeg bare til slutt ønske dere alle med vel overstått jule- og
nyttårsfeiring, og håper at nyttårsløftet var å møte flittig opp på
våre medlemsmøter og andre arrangementer.
Vel møtt tirsdag 13. januar kl. 19.00.
Med broderlig hilsen Sven-Anders

Viking Magasin

D8‘s aktivitets-/kommunkasjonsansvarlig Per Mikalsen har
stadig behov for bilder og stoff til D8-siden i Viking, så har du
noe du mener er av interesse for andre, ta det med på møtene,
så skal vi sørge for å sende det videre.
Søster Lodger

Fredriksten Lodge
Myrmarken Lodge
Trolldalen Lodge

3-125
5-609
6-139

Hva skjer i 2004?
Foruten de faste medlemsmøtene 2. tirsdag i hver måned med
forretningsdel, sosialt samvær og foredrag/underholdning av
forskjellig slag, bowling hver fredag og Flittige Lise-møter en
gang i måneden, er dette noe av det vi regner med å by på i
2004:
13/2: Bowling og hyggekveld med Edvard Munch Lodge
24/4: Bowlingweekend i Arendal
12/5: Tur til Rønneberg Gartneri
1/6:
Bueskyting/Grill med Edvard Munch i Horten
10.-13/6 Kongress i Haugesund
20/6: Pannekakefrokost
2.-16/10 USA-tur
15/8: Picknic
20/11: Thanksgivingaften
Ved å følge med i medlemsavisen vil du hver måned bli oppdatert
på det som skjer i lodgen og resten av SoN.

Kontingent

Sammen med denne avisen vil dere finne giro for innbetaling
av kontingent for 2004. For å spare på giro‘er, og arbeid, har vi
i år sendt en samlegiro til de som bor under samme tak. Håper
det er greit. Hva den enkelte skal betale står spesifisert. Dersom
du ønsker å spare bankgebyret, kan du betale kontant til vår
kasserer på medlemsmøtene i januar eller februar.

Flittige Liser

Tid og sted for neste møte for våre flittige damer blir bestemt
på medlemsmøtet i januar. Evnt. ring 33 36 88 61 for info.

Bowling

Også i 2004 blir det bowling for alle interesserte i Centrum
Bowlinghall fredager fra kl. 18.30. Sko og kule får du låne i
hallen, så det å ikke ha eget utstyr er ingen unnskyldning for å
sitte hjemme i sofaen. Strike eller renna, bare det å møte opp
er en seier. Lurer du på hvordan vi har det, kom ned å ta en
kaffekopp og en prat, så får du se om dette er noe for deg.

Solskinnskomiteen

består også i 2004 av Ingebjørg Kilde, Hanne Madsø Solem
og Berit Pinnestad. Så kjenner du noen som trenger en liten
oppmuntring, gi en av disse et tips.

Edvard Munch Lodge

i Horten har medlemsmøte 1. tirsdag (uken før oss) kl. 19.00 i
kantina, Holtan Ungdomsskole. Fredag 7. mai er det 10 års
jubileum samme sted. Tirsdag 1/6 er det bueskyting/grill på
anlegget til Horten Bueskyttere, tirsdag 3/8 er det grillaften på
Karistua og julebord/innsettelse er det lørdag 11/12.

Godt Nytt År alle SoN-medlemmer

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.
American Legoin Post 7, 330 W Franklin St. 4 torsdag kl. 19.30

