Medlemsavis for OSEBERG LODGE, Sons Of Norway - Tønsberg
Nr. 10 - 27. årgang

Oktober 2007

Tirsdag 9. oktober er
det igjen tid for medlemsmøte i Tønsberg
Arbeiderforenings
lokaler, Kammeg. 5

Velkommen til

Vi begynner som vanlig kl. 19.00 og vi
begynner medlemsmøtet med en liten
forretningsdel, bl.a. skal nominasjonskomiteen legge frem sitt forslag til styre
for 2008 - valget foregår i november.
Kveldens foredragsholder er Rolf Henning
Gran som vil fortelle og vise prøver på

Egersund Fajanse
Og selvfølgelig blir det servering, hyggelig
prat med gode venner og et lite lotteri.

Våre Flittige Liser
har sitt neste møte onsdag 17. oktober til
vanlig tid hos Brit Wencke Kibsgaard,
Havnåsveien 3, Torød. Noe du lurer på, ta
kontakt på medlesmøtet eller ring 33384781

Vi gratulerer
11/10 Johnny Solbakken
11/10 Edgar Johnsen
15/10 Unni Normann
16/10 Willy Henriksen
21/10 Kari Bjerkgård
22/10 Rigmor Haugen
24/10 Solveig S. Kjønnerød
26/10 Erna L. Hassum

Tubfrim
Du husker vel å ta vare på frimerkene før du
kaster konvolutten. Ta også vare på telekort

Thanksgiving-fest
lørdag 10. november på Eik Speiderhus kl. 18.30
Vi inviterer herved alle medlemmer med
familie og venner til å feire Thanksgiving
sammen med oss. Hjertelig velkommen også
til alle andre Sons of Norway-medlemmer
eller til deg som bare har lyst på en
kalkunmiddag i hyggelig selskap. Vi møtes
på samme sted som tidligere, nemlig Eik
Speiderhus kl.18.30.Når vi feirer Thanksgiving er det selvfølgelig kalkun med tilbehør
som står på menyen.Pris pr. person for
servering av kalkun med tilbehør, dessert
samt kaffe og kaker senere på kveld er kr.
250,- pr. person. Øl og mineralvann til maten
og senere utover kvelden fås kjøpt. Hvis du
ønsker vin eller noe annet å drikke til maten,
tar du det med selv. Det samme gjelder det
du eventuelt skulle ønske å drikke utover
kvelden.Vi satser på en hyggelig kveld med
mulighet for en svingom til ”boksmusikk”
og andre aktiviteter. Bindende påmelding
senest 1. november til: Telefon Else Mari
33 38 60 29 / 918 89 368 eller Sven / Solveig
33 36 88 61 / 48 12 72 01 E-mail:
svkjoenn@online.no
Vel møtt alle sammen til en hyggelig kveld.
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Fra presidentens skrivebord

CAMP SKOGFJORDEN 2008

Så har vi tatt fatt på oktober, i Sons of Norway kalt
valgmåneden. Rundt om i alle lodger i USA; Canada og Norge
sitter nå nominasjonskomiter og ringer rundt til medlemmer
for å få fylt opp styret for neste år. I noen lodger går det lett,
i andre ikke fullt så lett. Når man tar en titt på de forskjellige
lodgers styrer fra år til år, ser man at det er mange gjengangere.
Det er trygt med kontinuet og erfaring, men ofte trengs det
også litt fornying i styrene for å få inn nye impulser og en
fornying av lodgene. Så derfor håper jeg at du svarer positivt
på en eventuell henvendelse fra nominasjonskomiteen hvis du
blir bedt om å ta et verv for lodgen. Man skal ikke alltid tenke
hva lodgen kan gjøre for deg, men hva du kan gjøre for lodgen.
Som du ser et annet sted i avisa er det Egersund Fajanse som
er tema for kvelden. Foruten at vi får en interessant fordrag
har Rolf også med seg en masse servise som vi kan studere.
Håper alle setter av denne kvelden for et besøk i lodgen.
I denne avisa ser du også innbydelse til vår Thanksgivingfest.
Håper du allerede nå krysser av denne datoen på din kalender
og tar med en venn eller flere.
Har du et barn eller barnebarn i alderen 14-18 år som kan
tenke seg en tur til USA neste sommer, ta kontakt med Johanne
for mer informasjon om Camp Skogfjorden.
Informasjon om Camp Little America kommer på nyåret.
Den 15. september var 8 stykker fra Oseberg i Oslo og feiret
D8`s 25 års jubileum. Bortsett fra 2 lodger i Norge var alle de
andre lodgene representert. Den internasjonale president Ted
Fossberg var også der. Som gave fra oss ble det overrakt en
montasje av bilder fra stiftelsen i Kristiansand 20/11-82. Det
samme ble overrakt til Bernt Balchen lodge.
Siste helg var også flere av våre styremedlemmer på
Ledertreningskurs i regi av D8 med Solveig Indbjo som
kursleder. Dette er et bra kurs som også kunne passet for
medlemmer som ikke sitter i styret. Kanskje sjansen byr seg
igjen ved en senere anledning.
Ellers så minner jeg igjen om at du kan få medlemsavisen
sendt til din e-postadresse. Du får du avisen tdligere enn pr.
vanlig post. Send din e-postadresse til svkjoenn@online.no
så ordner vi det. Husk at du også kan lese medlemsavisen vår
uansett hvor du er i verden. Det er bare å gå inn på
www.sonsofnorway.no og klikket deg inn på Oseberg Lodge.
Der finner du medlemsavisa vår for flere år tilbake samt annen
informasjon om lodgen. Her finner du også informasjon om
andre lodger i Norge. Her er det også link til Sons of Norway
internasjonal, som du også finner på www.sonsofnorway.com
Så håper jeg at vi sees tirsdag 9. oktober kl. 19.00 i lokalene
til Tønsberg Arbeiderforening, Kammegata 5.
Med broderlig hilsen Sven-Anders

for ungdom i alder 14 – 18 år vil bli avholdt i Bemidji, Minnota
i tiden 30 juni – 12 juli 2008. Uken før leiren blir de norske
deltakerne invitert til å bo hos en vertsfamilie i en uke. D.v.s.
at avreise fra Norge blir ca. 23 juni (kan variere noe p.g.a.
billettprisen) og med retur ca. 13 juli.
Dersom barn eller barnebarn av medlemmer i deres lodge
vurderer å reise til Skogfjorden, så ta kontakt med
campansvarlig for nærmere opplysning om priser og muligheter
til å søke om stipend.. Det vil bli gitt reisestøtte fra Distrikt-8
til et begrenset antall søkere. Det gis også andre muligheter
til å søke om stipend eller reisestøtte med forskjellige tidsfrister.
Det er derfor en fordel å være tidlig ute med søknad. For å
få tilsendt søknadsskjema og nærmere informasjon, ta kontakt
med campansvarlig
Johanne Hansen, Sørnestunet 12, 4015 Stavanger, Tlf.
51563896, e-post: jotaha@online.no

Bowling
Vi spiller hver fredag fra kl. 18.30 på Sjøsiden Bowling, Vallø.
Vi har til enhver tid reservert 3 baner, så alle er hjertelig
velkommen. Utstyr låner du i hallen. Pga. andre arrangementer
i hallen spiller vi ikke bowling fredag 26. oktober og ikke30.
november.
Sesongens første handicapturnering ble avviklet 28/9 med
dette resultatet: 1) Åsmund 539 p 2) Anne Lise 516, 3) SvenAnders 497 4) Arild 485 5) Wenche 477 6) Else Mari 465
7) Monia 436. Neste sjanse til revansje blir fredag 19/10.

Lotteriet
vårt er i full gang. Har du ikke fått loddark ennå, ta kontakt
på medlemsmøtet i oktober eller ring 33368861/48127201.
Vi skal også ha stand følgende steder: Meny Eiktoppen lørdag
6/10, Bellevuesenteret på Teie lørdag 13/10 og på Rema 1000
Kilen lørdag 20/10. Har du anledning til å hjelpe oss med å
sitte og selge lodder noen timer en av disse helgene, ta kontakt
på de samme telefonnummer.

Lyst på lutefisk?
Fredag 16. november kl. 19.00 inviterer Christiania Lodge
til sin tradisjonelle lutefiskkveld på St. Hanshaugen Eldresenter,
Lovisenberggaten 4E. For mer informasjon og påmelding, ta
kontakt med Lully Hillestad 22307054/92295589.

Happy Halloween
31. oktober

Søster LodgerFredriksten Lodge 3-125 Fredriksten Lodge, Sons of Norway Hall, 187 State Rd. 4. fredag kl. 20.00
Myrmarken Lodge 5-609 Faith Lutheran Church, 207 S. Cherry, 1. lørd. kl. 9 Jan.-Mars, 1. tirsd. kl. 19 Apr.-Des.
Trolldalen Lodge
6-139 American Legoin Post 7, 330 W Franklin St. 4 torsdag kl. 19.30

