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Velkommen til årets første medlemsmøte tirsdag 10.
januar kl. 19.00 i kantina til Nøtterø Sparebank, Teie
Som alltid på våre møter blir det en forretningsdel først. Etterpå blir det hyggelig samvær, kaffe og kanskje tar
medlemmene med seg rester av julebaksten, slik at vi kan invitere til årets første og største

Julekake-restebord
Under kaffen stiller vi med blanke ark og håper medlemmene kommer med gode ideer til hva vi kan gjøre i
løpet av 2012. Forhåpentligvis er det stemning for å holde fast på noen av de tradisjonelle postene, også de vi
tidligere har hatt i Horten.

Nye medlemmer
På medlemsmøtet i desember ble Inger Unni og Leif Dagfinn Isegran opptatt som medlemmer. I tillegg har
Arild Andersen, Kari Auli, Bjørn Kristiansen, Eddy Ferreira, Brit Ekman Gjertsen, Brit og Jan Thorsen, Inger
og Wilfred Aasheim, Gunn Borge, Bjarne Rolland, Nils L. Hanche, Nils Otto Opland, Liv Sollum og Vidar
Steen Hansen overført sitt medlemskap fra nå nedlagte Edvard Munch Lodge til Oseberg. Hjertelig velkommen til dere alle sammen. Håper å se dere på våre medlemsmøter og andre arrangementer.

Våre Flittige Liser
Har sitt neste møte tirsdag 17. januar til vanlig tid hos Kari Bjerkgård, Sildreveien 44, Eik. Ta kontakt på
medlemsmøtet den 10/1 eller på tlf. 33368884 hvis det er noe du lurer på.

Bowlingen
Fortsetter også i 2012. Vi spiller hver fredag fra kl. 18.30 på Vallø Bowling. Alle hjertelig velkommen. Sko og kule får du låne i hallen, så mangel på utstyr er ingen unnskyldning for å holde seg hjemme. Og selv om du ikke skal bowle, er du hjertelig velkommen innom for en prat
og applaus når noen gjør det godt. Ingen bowling fredag 13. jan. pga. turneringer i hallen.

Tubfrim/boksringer
Også i 2012 håper vi at dere tar vare på frimerker og telekort. Husk også å ta vare på de ringene du bruker for
å åpne brus– og ølbokser. Ta det med på medlemsmøtene så vil vi sørge for at rette vedkommende får det.

Vi gratulerer
7/1 Per Erik Borge og Finn Johannessen, 8/1 Krisitne E. Krüger,
11/1 Kristian Lien og Harald Bugge, 12/1 Brit Wenkhe Kibsgaard,
14/1 Øystein Svensen, 15/1 Gunvor Kvasnes, 24/1 Berit
Marianne Gabrielsen.

Skal du til USA/CANADA?
OK-Reiser gir 5% rabatt til SoN-medlemmer
Med ektefelle og barn på alle flyreiser.
For mer info og bestilling, kontakt

OK REISER
Elveveien 21, 4480 Kvinesdal
Tlf. 38 35 02 04—www.usaexperten.no
firmapost@usaexperten.no
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Redaktørens betraktninger
Godt Nytt år til dere alle sammen. Som dere ser på 1. side har lodgen vokst ved overgangen til 2012. Til dere fra Edvard
Munch Lodge håper jeg det gode samhold vi har hatt i alle år blir like godt — og om mulig enda bedre — nå som vi alle
sammen er medlemmer av samme lodge. På møtet i januar skal vi sette opp en aktivitetsplan og da håper jeg både bueskytingen og Grillaften i Horten kan fortsette sammen med de andre faste og nye aktiviteter.
Et lite tilbakeglimt fra desembermøtet kan fortelle oss om nok et hyggelig møte med gode snitter og hyggelig venner.
Det ble delt ut pins for langt medlemskap til flere av våre medlemmer. Nils E. Elind (30 år), Ingun Rosten Larsen (10 år)
og Solveig Sørensen (5 år). Ikke tilstede Britta J. Bøhn (25 år), Øyvind Dyrvik (10 år), Kari Mette Ringdal Halle (5 år)
og Johnny Solbakken (40 år). Ranveig Moen hadde tatt turen fra Drammen for å sette inn det nye styret. Hun kunne også
komme med en god og en dårlig nyhet. Den gode nyheten er at den tradisjonelle sammenkomsten på Rica Park Hotell i
Drammen også blir holdt i 2012, søndag 29/1. Mer opplysninger kommer på medlemsmøtet vårt i januar. Den dårlige
nyheten er at det stor fare for at også Thorleif Haug Lodge må legge inn årene pga. mangel på medlemmer som vil påta
seg et verv i styret for å drive lodgen videre. De neste månedene vil fortelle oss hvordan det går.
Juletrefesten var siste arrangement i 2011. Både små og store koste seg med kaffe, julebrus og kaker. Noen barn var heldig og fikk en liten pakke på inngangsloddet. Det var selvfølgelig gang rundt juletreet og på slutten av ”På låven sitter
nissen…” dukket faktisk nissen opp og var med på de siste rundene. Etterpå stormet både små store frem til for å se hva
nissen hadde i sekken. Og sannelig, så dukket det ikke opp godteposer til alle små (og noen store). Og det vanket klem
på nissen, både fra små og store. Og etter at barna hadde fått i seg godsakene og de voksne var ferdig med å småprate
rundt bordene ebbet kvelden, og aktivitetsåret i Oseberg Lodge ut….. Takk for et hyggelig 2011.
Også i år vil jeg forsøke å oppdatere dere på spesielle dager i Canada og USA. Den 6. januar feirer Canada Epiphany
Day, eller 12. dag jul. Fra veldig gammelt av var dette barnas dag. Da hang de opp strømper rundt omkring i huset. Siden
nissen var ukjent på den tiden var det The old Lady La Befana som kom flyvende på sitt kosteskafte og fylte strømpene
med godsaker. Og den 16. januar er det Martin Luther King Day i USA.
Og så håper jeg dere alle har kommet vel gjennom jule– og nyttårshelgen og at vi sees på medlemsmøtet den 10/1. Og ta
med deg det du har av julekake-rester slik at vi får et skikkelig julekake-restebord å forsyne oss av.
Sven-Anders Kjønnerød, redaktør

Skogfjorden 50 år
I 2012 feirer den tradisjonsrike språkleiren på Skogfjorden 50 år. Distrikt 8 har tradisjon for å sende deltakere dit helt fra
1980-tallet og mange norske ungdommer har verdifulle minner fra sommeroppholdene der. I dagene 22 - 24 juni arrangeres det leirtreff for tidligere deltakere, sitat:
Concordia Language Villages is celebrating 50 years of Norwegian in the woods of Minnesota. With events for
former and current staff, villagers and parents from Skogfjordens summer and year-round programs, the celebration will be held June 22 - 24, 2012.
Det vil også bli markeringer av jubileet på de forskjellige leirene utover sommeren. Distrikt 8 har allerede 4 deltakere
som har meldt seg til leiren sommeren 2012 og stipendet fra CLV er fordelt mellom dem. Men nå har vi p.g.a. jubileumsåret overraskende fått tildelt ytterligere $ 1000.- i stipend. Dermed har vi midler til å gi ytterligere 2 stipend som
barn og barnebarn av lodgens medlemmer kan søke. på. Sammen med reisestøtte fra distriktet og de lokale lodgene vil
stipendene tilsammen beløpe seg til ca. kr. 7500.- . Påmeldingsfristen for påmelding til leirene, NB33 (2uker) og NB30
(4uker) er februar 2012, så det er ikke for sent å melde seg på enda. Men denne gangen deler vi ut stipendene etter "først
til mølla" prinsippet.
Nytt sjansen og la også ditt barn / barnebarn i alder 14 - 18 år får være med på jubileumsleir på Skogfjorden. Nærmere
opplysninger ved campansvarlig Johanne Hansen, 51563896 / e-post johanne.hansen@sornestunet.no

Solskinnskomiteen
Består i 2012 av Else Mari Christiansen (91889368), Turid Dalby (91737209) og Brit W. Kibsgaard (33384781). Dersom du vet om noen som trenger en liten oppmuntring i forbindelse med sykdom og lignende så ta kontakt. De klarer
ikke å ha oversikt over alle medlemmene i fylket, så et tips fra deg tas imot med takk. Og skulle det dukke opp en liten
hilsen i postkassa når du fyller år så er det en av de forannevnte som har husket på deg.
Søster Lodger: Fredriksten Lodge 3-125 Fredriksten Lodge, Sons of Norway Hall, 187 State Rd. 4. fredag kl. 20.00
Myrmarken Lodge 5-609 Faith Church, 207 S. Cherry, 1. lørd. Kl. 9 Jan-Mars, 1. tirsd. Kl. 19 April-Des.
Trolldalen Lodge 6-139 American Legion Post 7, 330 W. Franklin St. 4 torsdag kl. 19.30

