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Vinterens store
sportsbegivenhet,
nemlig bowlingkampen mellom Oseberg
Lodge og Edvard Munch Lodge finner sted
fredag 16. februar kl. 18.30 i Centrum
Bowlinghall i Tønsberg.
Møt opp senest kl. 18.15 for fordeling av
baner.
Etter den sportslige dysten samles vi denne
gang hos Fam. Kjønnerød til en enkel
bevertning og hyggelig samvær.
Og forhåpentligvis er det noen som har gjort
seg fortjent til en liten premie, eller trøst.
Hjertelig velkommen alle sammen. Og husk,
selv om du ikke skal bowle, kan du jo møte
opp og heie på dine favoritter og bli med på
kosen etterpå.
HANDICAPTURNERNGEN  i desember ble
vunnet av Wenche 597, 2) Torstein 593 3)
Sven Anders 579 4) Solveig 514 5) Marin 503
6) Else Mari 476 7) Arild 460 8) Åsmund
442 9) Per 171 (måtte kaste inn håndkleet
etter 1 runde grunnet en gammel
idrettsskade).
I januar fikk vi disse resultatene: 1) Ivar 571
2) Solveig 561 3) Sven-Anders 556 4) Arild
527 5) Else Mari 497 6) Torstein 485 7) Per
418.
CENTRUM BOWLING  stenger dørene for
godt fra 1. mars. Stedet er solgt til annen
virksomhet. Vi har  vår siste spillekveld der
fredag 23. februar. Men fortvil ikke, allerede
2. MARS er i full gang på SJØSIDEN
BOWLING  på VALLØ . Samme tid og
samme pris Det var her vi startet med våre
bowlingkvelder, så sirkelen er sluttet.
HUSK BOWLINGWEEKEND  i Arendal
lørdag 31. mars. Mer info om dette senere.

Velkommen til med-
lemsmøte tirsdag 13.
feb. kl. 19.00 i Ar-
beiderforenings lo-
kaler, Kammegata 5
Så er det igjen tid for å komme sammen til
medlemsmøte i Oseberg Lodge. Vi åpner som
vanlig med forretningsdelen, før vi går over
til det sosiale og litt å bite. Av saker som skal
gjennomgås er forslagene ti budsjett og
aktiviteter for 2007. Håper du har tid til å
komme. Har du anledning til å ta med en liten
gevinst til utlodningen på kvelden hadde det
vært hyggelig. Vel møtt alle sammen.

Medlemskapsøknad
Vi har fått søknader om medlemskap fra Kari
Følstad, Åsane 27 E, 3231 Sandefjord og fra
Knut og Isabel Arnesen, Kapt. Hoffs Alle 7,
3116 Tønsberg

Vi gratulerer
 3/2 Julie Lien
 5/2 Jon Philip Solem
 6/2 Oscar K. Kristiansen
16/2 Christoffer Kjønnerød
 2/3 Tobias A. Kjønnerød

Våre Flittige Liser
har sitt neste møte hos Torild Trolsrud,
Sagatun 2B, Revetal tirsdag 20. februar til
vanlig tid. Er det noe du lurer på, ta kontakt
på medlemsmøtet eller på tlf. 33062934.

Happy
Valentinsday
Du husker vel at 14. februar er Valentinsdag?
Da er det tid for å sende kort eller glede dine
kjære med noe annet.
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Barneskirenn på
Gautefall
24. mars kl. 11:00 i skibakken på siden av hotellet
 Husk å invitere med familie og venner. Jo flere vi blir, dess
hyggeligere blir det! Vi krysser fingrene og satser på at snøen snart
laver ned. Blir vi nok i ulike kategorier, satser vi på langrenn, en
liten utfor-/slalomløype og en liten akebakke. Det blir premier og
diplomer, samt pølser og brus til barna. Foreldre tar med seg egen
mat og drikke. Prisen blir som tidligere år, kun kr. 100,- pr. barn. Vi
har noen positive signaler på litt økonomisk støtte fra Sparebanken
Sør – ”Arena Gautefall”. Vi har tidligere sendt ut prislister med mer
for overnatting. Bestill plasser så snart som mulig og henvis til
Sons of Norway-avtale.
Vi ønsker tilbakemelding med navn og alder på de aktuelle
deltagere til Barneskirenn innen 20. februar slik at vi kan få
bestilt premier m.m. Vi har fått gode priser, selv om vi har måtte
akseptere noe høyere enn i år og forrige år. Prisene ser slik UT:
På hotellet:  Kr. 1.650,- inkl. 1/1-pensjon pr. person på dobbeltrom
(normalpris 2007 er 1.890,-)
Leiligheter for 10 personer:   Kr. 2.980,- pr. leilighet (normalpris kr.
3.980,-). Prisen tilsvarer kr. 149,- pr. person pr. døgn. Dette må sies å
være særdeles gunstig.

Camp Little America
er en camp for barn i alderen f.om. 9 t.om. 12 år. Den avholdes på
Vangen leirskole/skistue på Siggerud utenfor Oslo. Pris kr. 3000.
Den starter søndag 29. juli og avsluttes lørdag 4. august. Det er
mulighet for å få støtte både fra D8 og fra lokallodgen. Foruten å
lære engelsk, får deltakerne lære om norsk emigrasjon til Amerika,
om borgerkrigen mellom sør- og nordstatene, om berømte
indianere, lære amerikan sport m.m. Påmeldingsskjema kan fåes ved
å ta kontakt på medlemsmøtene eller ta direkte med Dagny Nystuen
på dnystuen@c2i.net så sender hun det du trenger pr. mail.

Tubfrim
Du husker vel å ta vare på frimerker og telekort. Ta dem med på
medlemsmøtene. Der kan du også få samleesker hvis du trenger.

Visste du at....
ICELANDAIR  gir rabatt til Sons of Norway-medlemmer på
flyvninger til USA? Henriete Gulseth , tlf. 22034062 eller e-post
nogroups@icelandair.is kan gi deg mer informasjon.
- BOKINTERESSERT Ved å gå inn på deb@astrimyasri.com eller
http://www.astridmyastri.com finner du mange bøker om det norske
amerika. Den siste heter Tracing your Dakota Roots.
- vår søsterlodge, FREDRIKSTEN LODGE 3-125, i Philadelphia
fyller 95 år i år ,og dette feires den 31. mars. Ønsker du delta på
feiringen kan du få flere opplysninger og påmeldingskjema på vårt
medlemsmøte i februar.
- SLEKT I USA?  I følge en artikkel i VG nylig kan du finne alle som
reiste med engelske skip til USA i perioden 1890-1899 ved å gå inn
på  http://www.findmypast.com
passengerListPersonSearchStart.action

Fra presidentens skrivebord
Vi har lagt bak oss årets første måned, og tatt fatt årets korteste
måned. Selv om vi fikk litt snø i midten av januar, så har vi så
langt sluppet billig fra vinteren i forhold til fjorårets.
Dere har vel sikkert fått tilsendt bankgiro for innbetaling av
medlemsavgiften - og sikkert også fått purring selv om dere
har betalt. Dette er et problem som går igjen hos alle lodgene i
Norge. Som nevnt i forrige avis er det forsatt problemer med
KID-kodene så her må dere bruke melding hvis dere betaler
over nettbank. Den eneste forbedringen fra i fjor er at de har
klart å sende oss riktig kontingent. Problemet med purring til de
som allerede har betalt er tatt opp med hovedkontoret i
Minneapolis og med D8`s representanter i de internasjonale
styrene. For dere som har betalt er medlemskortene under
utsendelse.
Sammen med denne avisen får dere  tilsendt et budsjettforlag
og et urevidert regnskap for 2006. Da regnskapet ble satt opp
manglet fortsatt de siste utskrifter fra banken. Styret har også
satt opp et forslag til aktiviteter for 2007 som blir behandlet på
februarmøtet, så da har du mulighet for å komme med eventuelt
nye ting vi kan foreta oss i år. Som dere har sett et annet sted i
avisen blir det forandring for våre bowlere fra 2. mars. Vi flytter
til Sjøsiden Bowling på Vallø.
Dere som var tilstede på vårt janaurmøte hadde gleden av å
hils på vår internasjonale kasserer Gene G. Brandvold og hans
kone Myrtel. Besøket i Tønsberg var det første på deres
rundereise til lodger i Norge. Han ga oss litt informasjon om
hvilke målsetninger Sons of Norway har satt for 2007. Og som
dere ser et annet sted i avisen, er våre mulighet for å nå målet
om medlemsøkning i Oseberg gode.
Som kjent ble det på siste D8-kongress vedtatt både D8 og
lodgene i Norge skal ha Sons of Norway foran lodge-navnet.
Vi har fått melding fra Brønnøysundregistrene at vår
navnendring er godkjent.
Og det er ikke bare medlemstallet i Oseberg som øker, for
egen del kan vi glede oss over ett nytt barnebarn.
Så håper jeg at vi treffes den 13. februar.

Med broderlig hilsen Sven-Anders
Forslag til aktiviteter 2007
Januar: 9. medlemsmøte. Februar:  13. Medlemsmøte. 16.
Bowling/sosialt samvær med Edvard Munch. Mars:  13.
Bedriftsbesøk på det nye Mediahuset kl. 18.00. 24.
Barneskirenn på Gautefall. 31. Bowling/sosialt samvær i
Arendal. April:  10. Medlemsmøte. Mai: 8. Medlemsmøte.
14. Tur til Rønneberg Gartneri. Juni:  5. Bueskyting/sosialt
samvær med Edvard Munch. 10. Pannekakefrokst. 12.
Medlemsmøte. Juli.  Ingen aktivitet planlagt. August: 7.
Fellesmøte med Edvard Munch med grillaften på Karistua.
26. Picnic. September: 11: Medlemsmøte. 29. D8 feirer 25
årsjubileum med fest i Oslo Oktober:  9. Medlemsmøte. No-
vember: 10. Thanksgiving. 13: Medlemsmøte. Desember. 8.
Julebord hos Edvard Munch. 11. Medlemsmøte.
Møter/arrangemetner arrangert av andre lodger.


