Osebergs Avis
Medlemsavis for OSEBERG LODGE 8-001, Sons of Norway—Tønsberg
Nr. 9—33. årgang
Returadresse: Kongslysveien 10, 3123 Tønsberg

September

2013

Tirsdag 10. september kl. 19.00 er det igjen tid for
medlemsmøte på Hassum, Bøgata 64, Slagen
Etter å ha avholdt de 3 siste møtene i Horten og Sandefjord, er vi igjen tilbake på Hassum. Håper du har tid til
å komme da. Vi begynner som vanlig med en liten forretningsdel. Her skal vi bl.a. velge nominasjonskomite,
lotteriet settes i gang m.m. Og denne kvelden skal vi kose oss med kaker, det er nemlig tid for

Alles fødselsdag Håper å se deg der. Ta gjerne med en venn eller flere.
Våre Flittige Liser Har funnet frem strikkepinner og håndarbeidet etter ferien og har sitt første møte
tirsdag 17. september til vanlig tid hos Solveig Sende Kjønnerød, Kongslysveien 10, Eik. Er det noe du lurer
på, ta kontakt på medlemsmøtet eller på tlf. 48 12 72 01. Hjertelig velkommen

Bowlingen

er i gang etter ferien, og vi møtes hver fredag fra kl. 18.30 på Vallø
Bowling. Du får låne sko og kule, så her er det bare komme som du er. Store og små hjertelig velkommen til en sosial kveld, enten du skal bowle eller bare slå av en prat og oppmuntre oss som forsøker å treffe kjeglene. WEEKENDSAMLING
21 - 22 .september Vi ønsker igjen velkommen til weekendsamling. Overnattingen blir
igjen på Thon hotell (rett over gata for hallen) Antall spill er 4 hvor de 3 beste damer og
herrer fra hver lodge utgjør et lag hvor premiene er vandrepokaler. Ellers er der premier til
beste 4 serier og beste enkel serie, samt rød strike og jumbopris Tidspunkt for bowling: Alle bowlere Kl. 11.oo
Pris bowling. Kr. 250.- Prisen er Pr. person i dobbeltrom m/frokost Kr.460.00 Enkeltrom Ca. Kr. 745.oo Fest
og middag (lokalet på Nedenes) Kr. 250.oo Festen starter Kl. 19.30 Bindende påmelding innen søndag 08 september : Gjelder både hotell og fest Brynhild Kristiansen Tlf: 37 01 54 62 Mobil 95 70 67 61 Mail adressen
er : brynhildk@live no Vel møtt til en hyggelig weekend med oss i Terje Vigen Lodge. På medlemsmøtet i
august ble det vedtatt at lodgen dekker startkontingenten, mens reise, opphold og andre utgifter dekkes av hver
enkelt deltaker. Påmelding enten direkte til Brynhild eller på bowlingen senest fredag 6. september. Håper du
har anledning til å bli med å forsvare lodgens ære.

Lotteriet

vårt er snart klar til å settes i gang. Noen gevinster har kommet inn, men vi tar gjerne i mot flere, så har noe å bidra med så gi beskjed til noen i styret eller på medlemsmøtet. Vi skal ha stand på Meny Eiktoppen lørdag 12. oktober og lørdag 23. november. Vi jobber også med å få plass andre steder. Håper du er
positiv til å ta et loddark eller flere, og kanskje kan hjelpe til noen timer når vi skal sitte ute og selge lodd.

Vi gratulerer

1/9 Rande Helgesen Hansen, 5/9 Lars David Ormond, 8/9
Kari Følstad, 9/9 Inger Krohn, 10/9 Birger Lassen, 18/9 Simon Aleksander
Ormondt, 18/9 Linn-Beate Jørstad 20/9 Sven-Anders Kjønnerød, 25/9 Inger
Aasheim, 25/9 Grethe-Lill Livingston, 26/9 Bjarn Rolland,
28/9 Torleif Krohn, 28/9 Luzviminda Reyes Aas 29/9 Fritz Dalby

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
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Redaktørens betraktninger
Selv om de siste ukene har vært strålende, må en vel kunne si at høsten er her, eller i hvert fall rett rundt hjørnet. Neste møte blir tirsdag 10. september, dagen etter at alle forhåpentligvis har benyttet seg av sin stemmerett. Og på vårt møte begynner vår ”valgkamp”. Da skal det velges en nominasjonskomite som skal sørge for
at vi får et slagkraftig styre også i 2014. Dersom du kan tenke deg å være med i denne komiteen, så ta kontakt
med presidenten før møtet. Og nå er vi på plass igjen på Hassum, og dit vet vel alle veien nå.
Første medlemsmøte etter sommerferien ble avholdt i MC-huset på Skoppum med grilling, pilkast og hestskokasting. Det ble en trivelig kveld i fint vær. Hyggelig å se våre medlemmer fra Drammen i nord til Sandefjord
i syd samlet. Og ekstra hyggelig var det at noen fra Christiania Lodge hadde tatt turen for å være sammen med
oss denne kvelden. Alle så ut til å ha en hyggelig kveld med grillmat og gode venner.
Som dere ser et annet sted i avisa har vi fått innbydelse både til fest i Oslo og bowling med fest i Arendal. Til
dere som har vært med mange ganger i Arendal og bowlet, har jeg en trist melding å komme med. Jon Galdal
fra Kvinesdal som har vært en ivrig bowler har gått bort, nær 76 år gammel.
Hvis vi skal ta en titt på kalendere for våre 3 land, så ser vi at både Canada og USA feirer Labour Day 2. september. Samme dag som vi skal velge våre nye stortingsmenn, 9. september, begynner skolen i USA. Dette er
noe senere enn vanlig, men skyldes at Jødehelligdagene begynner den 4. september.
Og som dere ser skal vi nå begynne å selge lodder til vårt årlige julelotteri. Dette er en viktig del av lodgens
inntekter. I fjor hadde vi ca. 12.000 kroner i overskudd, og omtrent halvparten av dette har vi gitt ut til veldedige formål, bl.a. Pøbelprosjektet som har som mål å få ungdom som har falt utenfor det vanlige skole– og arbeidsmønsteret tilbake på rett kjøl. Videre har Idrett mot rus fått penger. Så skal vi fortsatt kunne hjelpe til
med en liten skjerv der det trengs, håper jeg dere tar vel i mot de loddark dere mottar. Det hadde også vært fint
om dere kunne avse noen timer til å sitte å selge lodder der vi skal ha stand. Har dere forslag om hvor vi kan
sitte, så ta kontakt med noen i styret. Fint om vi kan få spredd våre salgssteder litt rundt omkring.
Så gjenstår det bare å ønske alle en fortsatt fin høst og håper at vi sees både på medlemsmøtet vårt den 10. september, på bowlingen i Arendal og på 30 års festen i Oslo.
Med broderlig hilsen Sven-Anders, redaktør

En påminnelse om 30 årsdagen til Christiania lodge som holdes på Aker Brygge, Restaurant Louise
den 5. oktober kl.19. Av hensyn til bestilling og forarbeide til festen, fremskyndes påmeldingen til: innen
30. august. Det blir servert en velkomstdrink, festmåltid med vin eller øl. Vi får vakker sang av Cathy Arntzen, fantastisk pianospill av Hans Christian Bjørne og Asbjørnsen og Moes eventyr livlig fortalt av Tore Rahn
(se hans webside: fortelleriet.net). Dere som vil reise dere og si noe i anledningen, bes gi beskjed om det. Ønsker dere overnatting, så bestill rom på Victoria hotell (7 min. gange fra Louise) og vis til referansenummer
14795353. Det er fremdeles ledige rom avholdt til oss. Tlf. 24 14 70 00. Send mail til els-ca@hotmail.com
eller ring 69 50 44 04 - 920 99 399 og betal kr. 660,- til kontonr. 7068.05.12335, merket: Chr. 30 Oppgi
hvilken lodge du/dere kommer fra. Som du ser gikk fristen ut for noen dager siden, men er du rask er det sikkert plass til deg også. Hyggelig om du tok turen.

Thanksgiving-festen vår avholdes som kjent lørdag 9. november på
Eik Speiderhus. Mer info om tid, pris, påmelding osv. kommer i neste medlemsavis, men husk allerede nå på å sette et styrt kryss på kalenderen denne dagen.
Du vil vel ikke gå glipp av kalkunenmiddagen og en hyggelig kveld med gode
venner.

Minner også om at vi tar i mot ringer fra brus-/øl-bokser og brukte frimerker, telekort, postkort osv.
Og at du kan lese vår medlemsavis og se annet nytt fra lodgen både på vår hjemmeside og Facebookside. Adressene til disse to finner du øverst på denne siden. Send gjerne hilsninger du også på vår Facebook-side.
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.
Nor-Bu Lodge 3-427
BUL Cabin 21 Oslo Dr. Lake Telemark Rockaway NJ 3. lørd. Kl. 18.30

