Medlemsavis for OSEBERG LODGE, Sons Of Norway - Tønsberg
Nr. 2 - 23. årgang
Februar 2003

Velkommen til medlemsmøte tirsdag 11.
februar kl. 19.00 i
kantina til Nøtterø
Spare-bank, Teie Torv
Denne gangen står møtesalen pyntet i
Valentinedays farger. Det er jo snart tid for
denne spesielle dagen, og det vil vi markere.
Videre vil Solveig presentere en amerikansk
stat. Men som vanlig begynner vi med en
kort forretningsdel, før den sosiale delen
fortsetter med kaffe og noe å bite i. Et lite
loddsalg blir det også, så har du anledning,
ta gjerne med en liten gevinst.
SAKSLISTE: 1) Budsjett. 2) Innkommen
post. 3) Eventuelt.

Gratulerer
5/2 Jon Philip Solem
18/2 Ellen Christiansen

Flittige Liser
har sitt neste møte hos Solveig S. Kjønnerød,
Kongslysveien 10, Eik onsdag 19. februar
til vanlig tid. Ta med håndarbeid og godt
humør.

Walaker Hotell

er et lite familiedrevet hotell nesten innerst i
Sognefjorden på et sted som heter Solvorn..
De tilbyr nå alle Sons of Norways
medlemmer rabatt. Normalpris pr. rom er
1280,-, vi får dem for 1010,-. Hotellet har
vært i familien Nitter Walakers eie siden
1690, så det er i år den 314 sesongen.
Hotellet er åpent fra 1. mai til 31. september.
Ønsker du å vite mer, gå inn på
www.walaker.com eller tlf. 57 68 20 80. Du
kan også se brosjyren på møtene våre.

Nytt medlem
Lillemor Setsaas ble opptatt som medlem på
januarmøtet. Vi ønsker hun velkommen.

Weekendendsamling
Helgen 22.-23. mars inviterer igjen Terje Vigen
Lodge til bowling og fest. Overnatting og fest er
på Norlandia Sørlandet Hotell i Grimstad og
bowlingen er i Arendal. Antall spill er 4 hvor de 3
beste damer og herrer fra hver lodge utgjør et lag
hvor premiene er vårt fine vandreskjold og pokal.
Ellers er det premier til beste 4 serier og beste
enkel serie, samt røde strike. Bowlingen starter
kl. 11.00. Pris for bowling er kr. 175 + skoleie.
Pris for overnatting med fest er kr. 595 pr. pers. i
dobbeltrom. Enkeltromstillegg er kr. 205. Denne
prisen inkluderer lunsj etter bowling, fest lørdag,
overnating og frokost søndag. Påmelding innen
14. mars gjøres på en av våre bowlingkvelder eller
på medlemsmøtet. Her kan du også få fullstendig
innbydelse.

Bowling

Vi fortsetter også i 2003 med vår faste
bowlingkveld hver fredag fra kl. 18.00 i Centrum
Bowlinghall. Her er alle hjertelig velkommen, enten
du kommer for å spille eller slå av en prat. Vår
uhøytidelige handicapkonkurranse fikk i januar
dette utfallet: 1) Else Mari 529, 2) Solveig503, 3)
Martin 487, 4) Arild 485, 5) Åsmund 452.

Camp Norway

avholdes i tiden 21/6 til 18/7 på Peder Morset
folkehøyskole i Selbu. Ungdom i alderen 16-23
år kan delta. Prisen, $3.900 dekker opphold med
full pensjon, ekskursjoner og aktiviteter.
Reiseutgifter til og fra skolen er ikke inkludert.
Søknadsfrist 1. mars. Brosjyrer m.m. fåes på
møtene eller ved å ringe tlf. 33 36 88 61.
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Fra presidentens skrivebord
Takk for sist. Det var hyggelig å se så mange av dere igjen, og
ekstra hyggelig var det å se mange nye og noen sjeldne ansikter.
Håper å se dere alle sammen igjen snart. På januarmøtet hadde
vi “Åpent Forum”, hvor medlemmene kastet ut tanker og ideer
om hva vi kan gjøre i løpet av året, og kanskje senere. En av
ideene var at medlemmene kunne presentere en amerikansk
stat på møtene. Først ute er Solveig, så nå gjenstår det bare å
se om noen andre tar utfordringen og sier seg villig til å
presentere en stat på marsmøtet. Gi beskjed på februarmøtet
eller ring vår aktivitetsleder Arild. Videre ble vi enige om å
forsøke å markere de ulike høytidsdager. I februar er det
naturlig nok Valentine som står for tur, og i mars er det jo St.
Patrick days. Ellers blir det jo som vanlig Pannekakefrokost,
Picknik og nytt av året Thanksgivingfest i november. Bowling
og Flittige Liser fortsetter, så jeg tror det skal være noe for
enhver smak utover året. En annen ting som ble “kastet ut” var
spørsmålet om vi skulle prøve å få til en tur til USA i forbindelse
med Norsk Høstfest i oktober 2004. Høres dette interessant
ut, så gi beskjed på et av de første medlemsmøtene eller pr.
telefon. Dette er ingen bindene påmelding, bare for å lodde
stemningen om vi skal jobbe videre med saken. Sammen med
denne avisen sender vi ut budsjett for 2003/regnskap 2002 og
en medlemsliste. Det kan kanskje hjelpe deg å finne noen i ditt
nærområde som du kan kjøre med/tilby skyss til møtene. Som
dere ser av budsjett/regnskap må det jobbes mye på
økonomisiden. Se egen sak om dette annet sted.
Noen dager etter forrige medlemsmøte fikk jeg en e-mail fra
en lærer på Hof ungdomsskole som hadde lest en notis vi hadde
i Tønsbergs Blad om at Sons of Norway skulle startet et
“Adpoter en skole”-program. Hun lurte på om jeg kunne skaffe
forbindelse med en skole i USA som de kunne sende mail/
brevveksle med i forbindelse med engelskundervisningen. Jeg
sendte mailen videre til kjente i Norge og USA. Jeg har nå fått
tilbakemelding om at det er opprettet kontakt mellom Hof og
Village Charter School i Alaska. Jeg har også fått mail fra vårt
medlem Britta Bøhn som jo i noen år har bodd i Seattle. Hun
har kontaktet noen skoler der borte, og venter på svar. Hun kan
fortelle at (23/1) var det herlig vær, strålende solskinn og 15
varmegrader. For tiden jobber lodgen der borte med sitt 100
årsjubileum. De begynte i september og alt går av stabelen 10.
mai og de planlegger noe for enhver over en uke. Senere er det
planlagt en filmuke med norske filmer. Vern G. Williamsen som
er redaktør av medlemsavisen til vår søsterlodge i Tucson,
Arizona skal jobbe med å kontakte skoler på de kanter, så
kanskje det kan bli livlig kontakt mellom Hof og USA.
Minner om forfall på kontingenten 11/2. Mange har betalt og
flere kommer inn hver dag. Skulle du ønske å avsluttet
medlemskapet, send oss et brev eller ring. De sparer deg for
unødvendige purringer og vi kan lettere holde våre lister
oppdaterte. Så ønsker jeg alle sammen vel møtt til februarmøtet.
Med broderlig hilsen Sven-Anders
Søster Lodger

Fredriksten Lodge
Myrmarken Lodge
Trolldalen Lodge

3-125
5-609
6-139

Lotteri m.m.
Etter de nye regler for hvem som kan arrangere bingo og
landsdekkende lotterier, er nåløyet for hvem som får delta mindre.
Dette betyr at vi må skaffe andre inntektskilder. Styret har planlagt et
medlemslotteri med start i august og trekning i november. Og i den
forbindelse spør vi dere medlemmer om dere via arbeidsgiver eller på
egen hånd kan hjelpe oss med gevinster. Det hadde vært fint om vi
kunne fått en tilbakemelding senest på junimøtet, så vi kan bruke
tiden frem till augustmøtet å sette det hele i gang.
En annen inntektskilde er bagasjeromsalg. Dette er vel en ny form
form loppemarked/garasjesalg. En fyller bilen med det en ønsker å
selge. Et slikt marked avholdes på Bygdetunet i Stokke 1. juni, og der
håper vi å kunne være med. Så når du rydder i kjeller og loft, tenk over
om noe av dette kan være av interesse for andre før du hiver det. Vi tar
gjerne imot det for å selge det videre til inntekt for lodgen. Du kan
selvfølgelig også selv delta den 1. juni og selge det du ønsker for
egen inntekt. Ta kontakt med Eva Jacobsen for flere opplysninger.

Besøk fra Hanska

Lørdag 28/6 kommer 28 personer fra Hanska i Minnesota til Tønsberg
med buss fra Kristiansand. Hanska er en liten by med hovedsakelig
skadinavisk-ættede innbyggere. Byen feiret sitt 100-års jubileum i
2001, og da var Ramnes Trekkspillklubb tilstede og underholdt. Dette
er i hovedsak musikere og dansere. De regner med å bli her til søndag
29/6 eller mandag 30/6, da de skal dra videre til Sverige via Sandefjord.
De håper vi kan hjelpe dem med privat innkvartering. Har du anledning
til å hjelpe noen med en seng den helgen, gi beskjed på medlemsmøtene
eller på tlf. 33 36 88 61. Mer informasjon kommer etterhvert.

17. mai-cruise i Alaska

Kjære Sons of Norway-familie og venner. Her har dere en alletiders
sjanse til å se Alaska: Den 11. mai 2003 seiler vi ut på Alaska-eventyr
fra Seattle, USA, med den nye norske båten “Sun” for 7 dager med
hygge og avslapping med familie og venner. Mai-overraskelser er
planlagt og vi håper at alle som har bunad tar med den sammen med
norske flagg. Prisen starter på 899 US per person, inkludert
havneavgifter, basert på 2 personer i dobbeltrom. Vi har også lugarer
som kan anbefales for barn, slik at hele familien kan delta. Depositum
på 225,00 US må betales ved bestilling, og resten innen 3. mars. Det
hadde vært hyggelig om lodge-medlemmer fra Norge kunne være
sammen med oss. Ta kontakt med oss for flere opplysninger og
påmelding. Marg Kirsebom, Viking Lodge 81, kir@shaw.ca, eller Cruise
Holidays info@cruising4us.com PS: Reiseutgifter Norge-Seattle t/r
kommer i tillegg til prisene som er oppgitt.

Norsk-lærer i Alaska

Dersom du synes at et 7 dagers cruise i Alaska er for lite, søker Village
Charter School i Anchorage etter en person som kan drive
norskundervisning. Du bør også ha kjennskap til norske folkesanger,
norsk kultur og histore. Stillingen ønskes besatt fra august i år. Du
kan få mer informasjon på medlemsmøtene eller på tlf. 33 36 88 61. Du
kan også ta direkte kontakt med skolen på mail: lsharp@alaska.net.

Happy Valentins-day

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

