Medlemsavis for OSEBERG LODGE, Sons Of Norway - Tønsberg
Nr. 2 - 26. årgang

Tirsdag 14/2 kl. 19.00
møtes vi igjen til medlemsmøte i Arbeiderforeningens lokaler, Kammegata 5, Tønsberg
Vi ønsker alle hjertelig velkommen til nok et
medlemsmøte i Oseberg Lodge. Vi begynner
som vanlig med en liten forretningsdel før
det sosiale overtar med litt å bite i og hyggelig
samvær med gode venner. En liten utlodning
blir det også tid til, så ta gjerne med en liten
gevinst hvis du har anledning til det.
DAGSORDEN: 1) Økning av inngangspengene 2) Budsjett 3) Valg av
delegater til D8 Kongress.

Bowling
Også i 2006 møtes vi hver fredag fra kl. 18.30
i Centrum Bowling til en hyggelig stund
sammen med gode venner, samtidig som vi
får satt konkurranseinstinktet litt i sving.
Strike eller et kast i renna, her har vi det gøy
uansett. Resultatet av den første handicapturneringen i år ga dette resultat: 1) Sven
Anders 630, 2) Solveig 622, 3) Per 577 4)
Torstein 554, 5) Åsmund 521 6) Else Mari
504, 6) Wenche 503, 8) Martin 502, 9) Arild
10) Anne Lise 481.
Når ser vi deg i bowlinghallen? Du trenger
ikke utstyr, sko og kule låner du i hallen.

Fredag 17. februar er det klart for
den nå etterhvert så tradisjonsrike duellen
mellom Oseberg og Edvard Munch i bowlinghallen. Etter den sportslige dysten drar
vi hjem til Erna og Arild Hassum hvor det
blir pizza med tilbehør. Salg av drikkevarer
til selvkost. Pizzaèn spleiser vi på.
LØRDAG 29. APRIL blir det bowling og fest
i Arendal. Nærmere program kommer senere.

Revisjonskomite
ble valgt på vårt januarmøte og fikk denne
sammensetningen. Eli Strøm og Gunnar Morris Hansen.

Februar 2006

Vinterleker for barn 2006
Gautefall 31.3-2.4 2006.
Skikonkurranser: Alle barn i aldersgruppen
0-14 år velkomne til arrangemtet. Det
konkurreres i følgende klasser: Pulk -1 km 2,5 km - 5 km.
Etter endt skiløp blir det premieutdeling til
alle deltagere og samling rundt pølsegrillen.
Overnatting: Henvend deg til Gautefall Hotell,
tlf. 35 99 50 00. Spesialpriser for medlemmer
av Sons of Norway/Deltagere i skikonkurransene på leiligheter (3 soverom/10 senger)
kr. 1.200,- pr. døgn. Oppholdet er beregnet
på å stelle seg selv. Egen mat og sengetøy
medbringes. Weekendpris på hotellet m/
helpensjon er kr. 1.490,- pr. p.
Påmelding innen 20. mars til Fred Bjerke, Pb.
4 - 4651 Hamresanden, tlf. 93 20 73 77 - fax
38123979 eller e-post: fredbjer@online.no.
Deltagerpris kr. 100,- inkl. pølser for grilling. Voksne nyter medbragt.
Arranngementet er gjort mulig gjennom
samarbeid med Sons of Norway-lodgene i
Horten - Tønsberg - Arendal - Kristiansand Kvinesdal.

Vi gratulerer
5/2 Jon Philip Solem
6/2 Oscar K. Kristiansen

Våre Flittige Liser
har sitt neste møte tirsdag 28. februar til
vanlig tid hos Erna Hassum, Bøgata 64. Noe
du lurer på, ring 33 33 02 49 eller ta kontakt
på medlemsmøtet i februar

Tubfrim
Du har vel husket å ta av frimerkene på
juleposten før du legger den vekk? Ta den
med på medlemsmøtet.

B
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Fra presidentens skrivebord

How It All Got Started (Forts. fra jan.avisa)

Vi har lagt årets første måned bak oss og har tatt fatt på den
korteste. På medlemsmøtet i februar er det del saker vi må ta
stilling til, blant annet en liten økning i inngangspengene. Det
er mange år siden den ble forandret nå. Det er dyrere å holde
møtene der vi er nå, men samtidig har vi fått tilbakemeldinger
på at det er hyggeligere og enklere å komme til møtene nå.
Og det var jo noe av meningen. Styret foreslår å øke
inngangspengene med kr. 10,-, til kr. 40,-. Sammen med denne
avisen får dere også styrets forslag til budsjett. Dette blir også
behandlet på februarmøtet, så ta det med på møtet. På det
samme arket ser dere også det ureviderte regnskapet
sammenlignet med budsjettet for 2005. Revisorene vil få
regnskapet til revidere i disse dager. Om det blir ferdig revidert
til medlemsmøtet i februar kan jeg ikke love.
En annen sak vi må ta stilling til på februarmøtet er valg av
delegater til Distriktskongressen i Kristiansand i tiden 8. til
11.juni. Vi kan sende 3 delegater, hvorav presidenten er
automatisk valgt. Det betyr at vi skal velge 2 delegater og 3
varamenn. Bruk tiden frem til februarmøtet å finn ut om du har
anledning til å representere Oseberg disse dagene. Er det saker
du mener lodgen bør ta opp på distriktskongressen, må disse
behandles nå. Ifølge distriktsvedtektene skal listen over
delegater og forslag være Distriktssekretæren i hende innen
90 dager før kongressen. Det betyr at 10. mars er siste frist
for innsendelse, og vårt neste møte er ikke før 14. mars.
Kongressen avholdes på Quality Hotell som ligger like ved
Dyreparken. Så for dere som har lyst til å bli med som “ikkedelegater” vil det være mye å finne på i området. Mer info om
alt vedrørende kongressen vil vi ta med i avisene utover våren.
Ellers vil jeg minne alle som har tenkt seg til Gautefall den site
helgen i mars om å være raske med å bestille rom/leilighet.
Det begynner å fylle seg opp på hotellet. Det er selvfølgelig
også mulig å ta det som en dagstur. Forhåpentligvis har vi
værgudene mer på vår side i år, slik at det er nok snø når de
mange ivrige skiløperne stiller til start. Uansett, en fin weekend blir det nok samme med mange hyggelige venner.
Vil også minne dere på at det er mye informasjon å finne om
Sons of Norway på internett. Dere kan jo f.eks. klikke dere
inn på sonsofnorway.no Her finner dere mye info fra D8, blant
annet Den 8. Sønn. Her er det også linker til andre lodger og
til hovedkontorets hjemmeside.
Når det gjelder kontingenten er det som kjent Hovedkontoret
som skal sende ut denne i år, så hvis dere savner den så
kommer den snart.

Let me tell you about us, oh fraternal ones,
Of 60.000 members in the SONS,
With over 400 lodges all over the map
Joining up should be just a snap!
But retention! retention! that tires our buns.
Let`s review the districts, starting with the FIRST,
Covers the flatlands, Minnesota to Texas, in one big burst
From Hibgings to Waco - that`s real long haul.
Ten states are eligible, all in all,
Norskies and Okies, now there`s first!
District number TWO`s on the western shore Got Washington, Oregon, Idaho, Wyoming and more
Ballard`s Leif Erikson was once number one,
They had their fun, their day in the sun;
Oops, best include Alaska or they`ll get sore.
District Three covers all of the East coast,
From Maine to Florida, or so they boast.
Land of the Viking, in old ennsylvania,
Brooklyn, too; accents there will almonst pain ya.
I should quit for now and raise a toast.
Uff-da, wait, there`s No. Four - to stay in sequence;
Two provinces and two states, along the fence.
Saskatchewan and Alberta, the Province - not the peach;
Montana throug Nord Dakota, now there`s a reach!
Truly International, and that makes sense.
Next in line is District Number Five,
Even Fox River is still alive.
Illinois, Indiania, Chesehads, too;
Michiganders and Ohionas, but only two
Someday others states will come to thrive.
District Six is the western-most
From Rocy Mountains to the Pacific Coast;
California, Utah, Colorado, hooray Then Arizona and Nevada came to stay;
New Mexico and Hawaii; the hula we`ll boast.

Til slutt: HAPPY VALENTINES-DAY
Med broderlig hilsen Sven-Anders

Poem For the Evening (11/12/05) - A Limerick by Sherrill G. Swenson,
President Disrict Six, Sons of Norway
PS: Kongressen i Vancouver er i august i år DS

A bit of Norway, fjord coun-tree
That`s District Seven, Canada, B.C.
Twenty two lodges, that`s almost a lot,
But we need some ore, so let`s get hot;
In August, next year, Vancouver we`ll see.
Lillehammer, Stavanger, it was fun
Mountains, fjords, Midnight Sun
So why do we have a Distrikt Eight?
If the cousin fits, you must relate;
Old and new, the stories are spun.
Ja, vi elsker, dette landet
Sing we must, rituals demand i,
Syttende Mai and all the rest.
Julebord, lefse and Barnefest
We`ll rue the day when we can`t stand it.
Culture and Heritage, that`s our goal Takes lots of insurance to pay the toll.
Bersvend Draxten and all his peers,
Have kept us goint for 110 years.
I need a drink, so join me, please - and all say, SKÅL1
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