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Februar 2002

Velkommen til
medlemsmøte tirsdag
12. februar kl. 19.00
i kantina til Nøtterø
Sparebank, Teie Torv
Februar er jo tid for Valentine`s Day og det
vil vi forsøke å markere på vårt møte 12/2.
Har du noe vi kan bruke til å pynte opp med
til Valentine`s Day, eller har du en god
historie knyttet til denne dagen, så håper vi
at du deler den med andre. Foruten en liten
forretningsdel, blir det også tid til kaffe med
noget attåt, en liten utlodning og selvfølgelig
en hyggelig kveld med gode venner.

Marit Svennevik

fra Svenneviks Amerikareiser kommer også
på besøk denne kvelden. Hun vil fortelle om
de turene hun arrangerer til USA i løpet av
2002, og blant de turene du kan få høre om
er bl.a. en tur til Sør-vestkysten USA
(Vinterpardiset) med avreise 22/3, Norsk
Høstfest og Midtvestens Norske Amerika
med avreise 3/10 og Jazz og Country &
Westernmusikkens hjemsted avreise 15/10
pluss sikkert mye annet.

Våre Flittige Liser

møtes denne gangen mandag 18. februar til
vanlig tid hos Wenche Hanche, Belesvei 35.
Er det noe du lurer på, ta kontakt med Wenche
på telefon 33 32 51 47, eller på møtet 12/2.

Vi gratulerer

5/2 Jon Philip Solem
18/2 Ellen Christiansen
18/2 Haakon Jacobsen
24/2 Turid Berg
og selvfølgelig husker vi på en god venn på
Valentine`s Day 14. februar

Minneord
Det var med stor sorg vi den 16. januar
mottok budskapet om at Arthur Christiansen
hadde sovnet stille inn. Selv om han ikke
hadde følt seg i topp form den siste tiden,
var det vel ingen som trodde at det skulle gå
slik så fort. Arthur hadde vært medlem av
Oseberg Lodge siden 1993, og selv om han
ikke tok aktiv del av styret i lodgen, satte
han stor pris på samværet med våre
medlemmer. Han var også i mange år et
trofast medlem av vår “bowlinggjeng” hver
fredag, og deltok sammen med Ellen på
mange av våre turer. På mange av disse
turene kunne vi se Arthur med skisseblokken
sin, hvor han “skrablet ned skisser” som
siden ble til flotte malerier. Og foruten de
mange gode minner om Arthur som vi kan
ha inni oss, er det også mange av Osebergs
medlemmer som har et mer synlig minne av
Arthur, nemlig et maleri. Han og Ellen ga
ofte et maleri i gave hvis noen hadde et
jubilem o.l, eller han ga et maleri i premie
til våre lotterier. Våre tanker går i disse tider
til Ellen og resten av familien.
Vi lyser fred over Arthurs minne.

Tur til Gautefall
Bernt Balchen Lodge 8-003 inviterer til
weekendtreff på Gautefall Turisthotell 8.-10.
mars. Prisen er kr. 1595,- pr. pers i
dobbeltrom med helpensjon fra middag
fredag kveld til lunsj søndag. Vil du vite mer,
eller melde deg på, så ring tlf. 38 12 39 70
eller 93 20 73 77.
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Fra presidentens skrivebord
Vi har lagt bak oss januar, og tar nå fatt på februar. Selv om
det er lenge igjen til vår og sommer, merker vi allerede nå at
dagene begynner å bli litt lenger.
På vårt medlemsmøte den 12. februar, skal vi som dere har
lest et annet sted i avisen, forsøke å gjøre litt stas på Valentine`s
Day. Vi får også besøk av Marit Svennevik som vil fortelle
om de turene hun arrangerer til USA i løpet av 2002.
Vi må også under forretningsdelen tenke litt
distriktskongress.Det skal velges delegater med varamenn,
så bruk tiden frem til medlemsmøtet til å tenke over om du vil
representerer Oseberg på Distriktskongressen som avholdes
i Selbu 13.-16. juni. Selve kongressen starter fredag 14/6 og
avsluttes med bankett og innsettelse av det nye styret lørdag
15/6. De som blir uttatt til de ulike komiteer må regne med å
være på plass tidlig 13/6. Hjemreise etter frokost 16/6. Det å
være delegat på en kongress er både lærerikt og nyttig.
Foruten at du treffer mange gamle venner, knytter du også
nye vennskapsbånd. Du lærer også organisasjonen Sons of
Norway og Distrikt 8 bedre å kjenne, samtidig som du kan
være med å bestemme den videre veien fremover. Er det saker
du mener vi bør sende inn for behandling på kongressen, må
dette også taes opp på februarmøtet.
Siden sist vi møttes, har en del av Osebergs medlemmer vært
med på å feire Ramnes Trekkspillklubbs 20 års jubileum. Et
flott arrangement som Erik Lie & Co. kan være stolte av. Vi
har også mottatt takkebrev med takk for gaven og for at vi
deltok sammen med ca. 190 festglade mennesker og gjorde
denne jubileumskvelden til den suksessen det ble.
20. oktober er det også 20 år siden Distrikt 8 og de 3 første
lodgene, Oseberg, Hjalmar Johansen og Bernt Balchen ble
stiftet i Kristiansand. Den 16. oktober er det planlagt å feire
dette med en fest i Kristiansand, og i den forbindelse har vi
blitt spurt om vi vil stille med en eller flere representanter i en
festkomite. Det er her ikke snakk om en komite med masse
møter, men heller at representanter for de “4 som er 20” har
litt telefonkontakt og kommer med ideer og innspill som kan
gjøre festen den 16/10 -02 like vellykket som den vi hadde
20/10 -82. Det er sendt ut forespørsler til et par aktuelle steder
for å få et prisoverslag og forslag til menyer. Dette er noen av
de tingene som en slik “komite” må ta stilling til. Er dette noe
du kan tenke deg å være med på, ta kontakt enten på telefon
eller på februarmøtet.
Sammen med denne avisen får alle medlemmer i Oseberg
også tilsendt budsjett for 2002 og et foreløpig, urevidert,
regnskap for 2001. Budsjettet er nøkternt og baserer seg i
store trekk på de faktiske tallene fra 2001. En stor og viktig
inntektskilde er våre bingokvelder. Uten dem er jeg redd vår
økonomi hadde sett langt annerledes ut. Når dette leses, er
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vi i full gang med bingspill. Vi skal som kjent stille med
bingovakter f.o.m. fredag morgen 1/2 t.o.m. mandag kveld
4/2. Vi har klart å fylle de vaktene vi skal, men det hadde
vært ønskelig om flere hadde tatt sin del. Forhåpentligvis er
dette bare et engangstilfelle hvor mange ting kolliderer med
hverandre, slik at vi neste gang vi skal arrangere bingo har så
mange som vil ta en vakt at det greier seg med en vakt pr.
medlem.
Så vil jeg til slutt bare ønske dere alle hjertelig velkommen til
vårt medlemsmøte tirsdag 12/2 kl. 19.00.
Med broderlig hilsen Sven-Anders

Hva skjer rundt omkring?
Selv om februar og mars kanskje ikke er de månedene man
setter seg i bilen og drar ut på kveldsturer, kan det jo hende
at man får lyst til å treffe gode venner i våre nabolodger.
Dersom du skulle gå glipp av vårt februarmøte, har du
anledning til å treffe Marit Svennevik på møte i Thorleif Haug
lodge den 27/2. Møtet begynner kl. 19.00 i Røde Kors-huset,
Tollbudt. 52 Drammen. Den 12/3 kan du høre Thorvald
Stoltenberg kåsere om Knut Frydenlund i Drammen
Folkebibliotek kl. 19.00. Og skulle du nyte bilturen så mye
at du glemmer å ta av til Drammen, men fortsetter til Oslo,
kan Christiania Lodge by på medlemsmøte med Liv Arnesen
og hennes opplevelser på Sydpolen. den 20/2 kl. 19.00 i
Frogner Menighetshus. 20/3 kommer Cato Zahl Pedersen
for å fortelle om Catosenteret.
Er dette for langt å reise, har våre venner i Horten
medlemsmøter tirsdagene 5/2 og 5/3 kl. 19.00 i Lottehuset.
Og vil du vite mer om hva som skjer i de andre lodgene kan
du jo ta en titt på medlemsavisene fra de fleste lodgene i Norge
som er tilgjengelige på våre medlemsmøter.

Og forøvrig minner vi om...

at vi hver fredag fra kl. 18.00 spiller bowling i Centrum
Bowlinghall i Tønsberg. Møt opp til et sportslig og sosialt
forspiel før helgens andre aktiviteter. Det er jo også fra nå og
de neste månedene vi skal finpusse formen til turneringen i
Arendal 13/4. Vi håper å stille fulle lag både på bane og fest
at medlemskontingenten forfaller til betaling 15/2. Du kan enten
betale via bank eller til vår kasserer på februarmøtet
at vår andel av Reiselotteriet er utsolgt. Talongene er sendt til
Kristiansand, så nå er det bare å krysse fingerne og håpe at
noen av oss kan pakke kofferten og nyte en av premiene.
at vi fortsatt tar imot frimerker og brukte telekort for
videreforsendelse til Tubfrim. Samleesker kan fåes på
medlemsmøtene

at interimstyret for byens nye storhotell/kulturhus har omgjort
sitt vedtak om å kalle det for Lindahl Kulturhus. Det nye, og
endelige navnet, er Oseberg Kulturhus
at dere sier ifra hvis det er noe dere er misfornøyd med
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