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Årets første medlemsmøte avholdes tirsdag 8. januar kl, 19.00 

på vårt nye møtested, Hassum Gård, Bøgata 64, Slagen 
Forhåpentligvis har alle nå fått feiret jul– og nyttår på en fin måte og er klare for nye medlemsmøter. Som 

kjent skal bankens lokaler totalrenoveres og kan derfor ikke brukes i 2013. På medlemsmøtet i desember ble 

det vedtatt å flytte møtene våre til Hassum Gård. 

Vi begynner som alltid møtene våre med en liten forretningsdel, før vi går over til det sosiale. Her blir det ser-

vert kaffe og hvis alle tar med seg noen resten av julekakene sine, får vi kanskje 

Tønsbergs største julekake-restebord 
Ellers blir det som alltid god tid til en hyggelig prat rundt bordene, en liten utlodning og mulighet for å komme 

med forslag til hva vi kan gjøre i det nye året. Hjertelig velkommen alle sammen. 

Veibeskrivelse: 
Kommer du Åsgårdstrandsveien (311) fra Åsgårdstrand tar du mot Slagen kirke via Innlagsveien. Kommer du 

Åsgårdstrandsveien (311) fra Tønsberg tar til venstre ved rundkjøringen ved Maxbo og følger Ilebrekkveien 
frem til krysset med Innlagsveien og følger Bøgata videre. Etter en liten stund vil du får Walter Karppinens 

blikkenslagerverksted på venstre hånd og like etterpå går veien inn til Hassum på høyre side. 
Kommer du Hortensveien fra Horten tar du til venstre ved Jareteigen Montesorriskole og følger Robergveien 

frem til Slagen kirke. Her tar du til venstre inn Prestegårdsveien og så til venstre i rundkjøringen og følger Bø-

gata (535) videre. 
Kommer du fra E18 tar du til venstre i rundkjøringen ved Sem kirke mot Hortensveien. I rundkjøringen på top-

pen av Tomsbakken kjører du rett frem, følg skilter mot Slagen kirke. Kjør Syrbekkveien til du kommer til 

Eikveien (465) og følger denne via Prestegårdsveien frem til Slagen kirke/Klokkeråsen skole. I rundkjøringen 

her tar du til venstre og følger Bøgata (535) gjennom noen skarpe svinger og på toppen av bakken tar du inn til 

venstre mot gården. 
Siden jeg har forsøkt forklare veien fra mange forskjellige retninger, kan du kanskje virke litt forvirrende og 

vrient og finne frem. Men når du først har kjørt veien en gang vil du se at det er like lett å finne frem hit som 

til Teie Torg. Hassum gård blir vårt faste møtested fra og med janaurmøtet 8/1. Skulle du trenge mer forkla-

ring, eller ønsker å bli hentet på tog eller buss, ta kontakt på tlf. 94 98 29 81 så skal vi se hva vi kan gjøre. 

Våre Flittige Liser har sitt første møte hos Kari Bjerkgård, Sildreveien 44, Eik tirsdag 15. januar til 

vanlig tid. Så nå er det igjen tid for alle damer å finne frem håndarbeidet og møtes til en hyggelig kveld. Noe 

du lurer på, ring 33368884 eller ta kontakt med medlemsmøtet tirsdag 8, januar. 

Vi gratulerer 7/1 Finn Johannessen, 8/1 Kristine Emilie Krüger, 

 9/1 Sandra M. Holm, 11/1 Kristian Lien, 11/1 Harald Bugge,  

12/1 Brit W. Kigsgaard, 14/1 Øystein Svensen,  

15/1 Gunvor Kvasnes 24/1 Berit Marianne Gabrielsen,  

27/1 Terryanne Reinert, 28/1 Frank Møller-Nilsen 

B 

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 



Redaktørens betraktninger 
Denne gangen vil jeg begynne med et sitat fra Alf Prøysen: Med fargestifter og blanke ark. Ja, for i 2013 starter vi med blanke ark. 

Vi har fått nytt møtelokale og på januarmøtet har alle muligheter til å påvirke de forhåpentligvis mange fargerike aktivitetene vi skal 

ha. Mye av det tradisjonelle som bowling, Flittige Liser, pannekakefrokost, thanksgiving osv. vil helt sikkert bestå, men vi må også 

være åpne for nye ting. Jeg vil også benytte anledningen på egen og det øvrige styrets vegne få takk for tilliten dere har gitt oss ved å  

velge oss til å lede lodgen gjennom 2013. Vi har etter hvert blitt en stor lodge. Pr. 31/12 2011 var vi ca. 60 medlemmer, men nå ett år 

senere har vi passert 100. Hadde alt dette vært nyvervinger ville det ha vært sensasjonelt. Men for å sitere et gammelt ordtak: Den 

enes død er den andres brød. Dessverre valgte Edvard Munch Lodge i Horten å legge inn årene pr. 1/1 2012 og den 30/5 var det 

Thorleif Haug lodge i Drammen som gikk inn. Heldigvis valgte de fleste medlemmer i disse 2 lodgene å fortsette sitt medlemskap i 

Sons of Norway i Oseberg Lodge. Det betyr at vi nå har medlemmer fra Hedemark til Telemark og er den eneste lodgen mellom 

Oslo og Arendal. Med så stor spredning i medlemsmassen er det ikke enkelt å få til arrangementer som alle kan komme til. Kanskje 

vi må være litt fleksible og holde møter litt andre steder enn bare i Tønsberg-området en gang i blant. Det er også viktig at dere med-

lemmer gir styret eller Solskinnskomiteen beskjed om det skjer noe i området der dere bor som vi bør vite om. 

For å gå litt tilbake til 2012 så synes jeg vi har hatt et godt år. Vi hadde mange godt besøkte medlemsmøter og andre arrangementer 

og økonomisk har det gått bra. Men mer om tallenes tale kommer sikkert etter hvert på nyåret. 

Så håper jeg at riktig mange finner veien til vårt første medlemsmøte tirsdag 8. januar på Hassum gård. Og kanskje sees vi på samme 

sted søndag 6. januar på juletrefesten. Hjertelig velkommen skal dere være.    Med broderlig hilsen Sven-Anders 

Solskinnskomiteen består i 2013 Torild Trolsrud, 33062934, Ranveig Moen 93427203 og Brit Thorsen 33041970. 

Disse vil sørge for at dere får en liten hilsen på fødselsdagen. Men de ønsker også å bli kontaktet hvis dere vet om noen andre som 

trenger en liten hilsen, enten ved hyggelige begivenheter eller ved sykdom. Det skjer helt sikkert mye blant medlemmene som vi 

Tønsberg ikke får med oss så da er det godt å ha noen rundt omkring som kan gi oss tips om hva som skjer ellers i området. 

Bowlingen fortsetter hver fredag fra kl. 18.30 på Vallø Bowlingsenter. Sko og kule får du lånt i hallen, så det er bare å 

komme som du er. Ta gjerne med andre i familien, store og små er hjertelig velkommen. Og hold allerede nå av fredag 15/2. Da reg-

ner vi med å ha vår årlige bowling med sosialt samvær på Redningen etterpå. Mer om dette i neste medlemsavis. 

Frimerker/brus og øl-ringer tas i mot med takk. Du husker vel å klippe av frimerkene før du kaster konvo-

lutten. Og du panter/kaster vel ikke boksene før du ha tatt av ringen. Både frimerker og ringer gir penger til dem som vet hvordan det 

skal viderebehandles. Ta med det du har på et medlemsmøte så skal vi sørge for at det kommer dit det skal. Samleesker for frimerker 

kan du får på medlemsmøtene. 

Styret for 2013 
I første rekke ser vi fra venstre 

ser vi medlemssekretær Anne 

Lise Berenger, president Solveig 

Sende Kjønnerød, visepresident 

Solveig Sørensen og aktivitetsle-

der Else Mari Christiansen. Bak 

fra venstre ser vi marshall Kari 

Bjerkgård, kasserer Bjørn Kristi-

ansen, marshallene Ingun Rosten 

Larsen, Martin Bjerkgård og 

Torild Trolsrud samt sekretær/

redaktør Sven-Anders Kjønne-

rød. Disse håper å se riktig 

mange av dere på våre møter og 

aktiviteter utover i 2013. 

Minner også om at dere kan se 

flere bilder fra våre aktiviteter på 

vår hjemmeside 
www.sonsofnorwayoseberg8001.no 

Godt 

Nytt år 

Pres. Solveig Sende Kjønnerød. T. 48127201 solveig.kjonnerod@sf-nett.no Vp.: Solveig Sørensen T. 33474995 toot-soe@live.no 

Sekr./red. Sven-Anders Kjønnerød T. 94982981 sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no  Kasserer  Bjørn Kristiansen. T. 33045146  

bjornogkari@hotmail.no  Akt. Leder Else M. Christiansen T. 91889368. Medl.sekr. Anne Lise Berenger  T. 92852787  

annelise3140@hotmail.com Marshaller Kari Bjerkgård  T. 33368884. Torild Trolsrud T. 33062934 tor-trol@online.no  

Martin Bjerkgård T. 33368884 Ingunn Rosten Larsen T. 33473767 ingun.r.larsen@gmail.com 

Hjemmeside: www.sonsofnorwayoseberg8001.no —www.sonsofnorway.com—www.sonsofnorway8.com Org.nr. 982 843 596  

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 


