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Tirsdag 5/10 kl. 19
blir det fellesmøte
med Edvard Munch
Lodge i Hor ten i
kantina til ungdomsskolen i Holtandalen
Siden mange av oss befinner seg i USA på
den tiden vi normalt har vårt medlemsmøte,
har vi besluttet at vi i oktober har fellesmøte
med Edvard Munch Lodge i Horten. Vi
oppfordrer derfor Osebergs medlemmer om
å ta turen dit tirsdag 5. oktober kl. 19.00.
Trenger du skyss eller ønsker å kjøre i følge
med noen andre, ta kontakt med Else Mari
Christensen på tlf. 33 38 60 29 eller med
Torild Trolsrud på tlf. 33 06 29 34. Hvordan
finner du så veien til møtestedet. I
rundkjøringen etter Borre kirke tar du
“gamleveien” inn til Horten. Ved Vestfold
Bowling (gamle VBK) svinger du til venstre
og kjører opp mot Holtandalen. I den andre
rundkjøringen har du Statoil på venstre side
og en Rema/Rimi butikk på høyre. Ta til
høyre i rundkjøringen og sving så til venstre
langs butikkens kortside. Du kommer da inn
i skolegården. Kjør helt frem til du kommer
på baksiden av en rød bygningen. Kantina
ligger i 2. etasje i denne bygningen. Skulle
du ha problemer, ring til Arild Andersen på
tlf. 41 50 80 61 for nærmere forklaring.

USA`s dummeste lover?

- Det er forbud å anvende slanger under
gudstjenester i Kentucky.
- Den som skyter med raketter mot fugler i Jupiter, Florida, kan vente seg et oppgjør med loven.
Til sist: Fra arbeidslivet er det verdt å merke seg
at Massachusettes forbyr anleggsarbeidere og
bruke styler på arbeidsplassen.

Vi gratulerer
11/10 Edgar Johnsen
15/10 Unni Norman
16/10 Willy Henriksen
21/10 Kari Bjerkgård
22/10 Rigmor Haugen
24/10 Solveig Sende Kjønnerød
26/10 Erna L. Hassum
30/10 Terje Ringen
2/11 Laila Bernhardsen
5/11 Arild Hassum

Thanksgiving-fest
lørdag 20. november

Lørdag 20/11 kl. 18.30 møtes vi igjen til
Thanksgivingfest på Speiderhuset på Eik. Vi
håper på like bra, eller bedre oppslutning,
som det vi hadde da vi i fjor arrangerte
Thanksgivingfest for første gang. I år får vi
maten fra Gimle Selskapslokaler og det blir
både kalkun med tilbehør og dessert. Og
selvfølgelig kaffe og kaker senere på kvelden.
Når det gjelder eventuell vin til maten og
det du ellers vil ha å drikke av sterke saker
utover kvelden, tar du med selv. Det blir
servert øl/mineralvann til maten og ellers blir
det salg av øl/mineralvann utover kvelden.
Prisen for kalkun m/tilbehør servert 2 ganger
og dessert, 1 øl/mineralvann til maten, og
kaffe/kaker er kr. 250,- pr. pers. Påmelding
til tlf. 33 36 88 61 (etter 18/10), e-mail
svkjoenn@online.no eller på medlemsmøtene. Sist frist for påmelding er på medlemsmøtet 9/11.Ta med en venn eller 2 og
meld dere på. Forhåpentligvis var fjorårets
bare starten på en lang fin tradisjon for oss.
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Fra presidentens skrivebord
Når dette leses sitter mange av oss på flyet over til USA. Av
den grunn blir det derfor ikke noe medlemsmøte den 2. tirsdag
i måneden som vi pleier å ha, men i stedet har vi fellesmøte
med Edvard Munch Lodge i Horten den 5. oktober. Se mer
om dette på 1. siden.
Når det gjelder USA-turen tror jeg det kan bli en stor
opplevelse. Våre “brødre og søstre” over der har lagt opp til
et flott program for oss på de stedene vi skal være sammen
med Sons of Norway-medlemmer Bl.a. skal vi delta i feiringen
av 16-års dagen for vår søsterlodge Myrmarken Lodge i
Marshfield. Det gir oss sikkert anledning til å treffe Sons of
Norway-medlemmer fra andre steder i Wisconsin også.
Nå skal jeg ikke røpe for mye av programmet her. Regner
med at vi kommer til å fortelle alt om turen på vårt
novembermøte. Da skal vi jo også velge det nye styret. Som
du ser et annet sted i avisen ble det valgt en nominasjonskomite
på vårt septembermøte. Hvis du får en telefon fra en av de
hyggelige damene, håper jeg du svarer JA og stiller deg til
lodgens disposisjon for et år. Det krever ikke all verdens tid.
Vi har ett medlemsmøte og ett styremøte i måneden. Og det
finnes så mange erfarne medlemmer i lodgen så det er mange
du kan spørre hvis det er noe du lurer på. Og dessuten må det
jo være moro og se hvordan forsamlingen ser ut fra det lange
styrebordet istedenfor bare se på fra salen. Da ønsker jeg
deg bare velkommen i styret for 2005.
Vi har også satt i gang vårt årlige lotteri. Vi har i år gått til
innkjøp av noen gevinster som vi håper skal gjøre lotteriet
attraktivt. Av den grunn har vi også hevet prisen fra kr. 2,- pr.
lodd til kr. 5,- pr. lodd. Det er jo ingen som tar mindre for
loddene for tiden, så jeg tror ingen reagerer på den økningen.
For å spre “jobben” med å selge lodder på litt flere, kommer
vi i år til å sende loddark ut til medlemmene. Når de kommer
håper jeg du ser positivt på å styrke lodgens økonomi og
selger så mange lodd som mulig av dem du får tilsendt.
Da ønsker jeg dere alle sammen en hyggelig kveld sammen
med våre gode venner i Horten tirsdag den 5/10 kl. 19.00
Tirsdag 9/11 kl. 19.00 er vi tilbake i gammel god gjenge i
kantina til Nøtterø Sparebank, Teie Torv.
Med broderlig hilsen Sven-Anders

Bowlingen

er i full gang hver fredag fra kl.18.30 i Centrum Bowling i
Tønsberg. Vi har allerede hatt vår første handicapkveld og
resultatet i september ble (2 omgang): 1) Arild 389, 2)
Åsmund 383, 3) Sven-Anders 381, 4) Else Mari 323, 5) Per
321, 6) Wenche 270. Vel møtt i bowlinghallen til en sosial og
hyggelig bowlingkveld sammen med gode venner. Sko og kule
får du låne i hallen. Kr. 30,- pr. serie.
Søster Lodger

Fredriksten Lodge
Myrmarken Lodge
Trolldalen Lodge

3-125
5-609
6-139

Nominasjonskomiteen
På vårt septembermøte ble følgende valgt til
nominasjonskomite for å nominere styret for
2005: Wenche Hanche, Kari Bjerkgård og Wenche
Jacobsen. Jeg håper alle tar i mot telefoner fra en
av dem på en positiv måte og tar et verv i styret
for 2005. Det er ikke noe hokus pokus å sitte i
styret for Oseberg. Det er mange erfarne som gir
deg en hjelpende hånd om det skulle trenges. Nye
“koster” og ny inspirasjon skader ikke, så jeg
håper komiteen lykkes med å komme fram med
mange nye og spennende navn. Listen finner du i
vår novemberavis og valget finner sted på vårt
novembermøte.

Våre Flittige Liser

har pga. stor reisevirksomhet for tiden ikke noe
møte i oktober. De kommer imidlertid sterkere
igjen senere. Fra torsdag 26/11 til søndag 28/11
planlegges en “jentetur” til København. Det blir
båt t/r Oslo/København, 1 overnatting på hotell
og besøk på Jul i Tivoli m.m. Pris pr. stk. er ca.
kr. 2.500,- Mer info og påmelding til Solveig på
tlf. 33 36 88 61 (etter 18/10). Og hold allerede nå
av fredag 10/12. Da blir det juleavslutning hos
Brit Wencke. Mer om dette og alt annet som skjer
finner du i vårt medlemsblad utover høsten.

Distriktssekretærens hjørne

Jeg har nå vært på mitt første styremøte som
sekretær i D8. Det fant sted i Stavanger i tiden
24.-26. sept. Etter litt forsinkelse fra Torp ble jeg
møtt av distriktkasserer Eilert Løyning på Sola.
Sammen dro vi inn til hotellet der møtet fant sted.
Fredag ble det litt forberedelse av sakene og sosialt
samvær, men fra kl.09.00 - 19.00 lørdag var det
full fart, bare avbrut av 3 korte pauser. Søndag
hadde vi møte fra kl. 09.00-13.00. Veldig intenst,
men lærerikt. Et veldig fint sammensveiset styre.
Det ble behandlet 24 saker. Det som var det
vktigste var medlemsverving og opprettelse av
nye lodger - samarbeid med Landsforbundet
Dissimelis - hjelpe de små lodgene. Det skal også
satses på å få igang Camp Little America for å
dra de unge med. Her ble Sven-Anders valgt inn
som et av medlemmene av den komiteèn som
skal arbeide med Camps og Ski for Light. Videre
skal det arbeides med å få til et “Barnebirke” også
i Norge for å aktivisere familier med barn.
Også hjemreisen søndag ble “lang”. Flyet var
nesten 2 timer forsinket, så nå kjenner jeg Sola
godt.
Med søsterlig hilsen Solveig
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