Medlemsavis for OSEBERG LODGE, Sons Of Norway - Tønsberg
Nr. 10 - 28. årgang

Oktober 2008

Tirsdag 14/10 kl.
19.00 er det igjen tid
for medlemsmøte i
kantina til Nøtterø
Spareb. Teie Torg

Velkommen til
Thanksgivingfest lørdag 8. no-

En måned er gått og det er igjen tid for å
samles til medlemsmøte. Vi starter som alltid
med en liten forretningsdel, før vi går over
til det sosiale med hyggelig prat, kaffe og
noe å bite i, en liten utlodning og foredrag.
Denne gangen får vi besøk av studenter fra
Skagerak International School i Sandefjord.
De vil vise bilder og fortelle om prosjektet

Habitat for Humanity
I år var de i Portugal og hjalp til med å
restaurere et hus for fattige mennesker.
Håper du setter av denne kvelden til å være
sammen med oss. Ta gjerne med en venn.

Vi gratulerer
1/10 Joachim Lien
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 Hassum
3/11 Weronica Green
5/11 Arild Hassum
---------------------------------------------------

Skal du til USA/CANADA?
OK-reiser gir 5% rabatt til SoN-medlemmer
med ektefeller 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

vember på Eik
Speiderhus kl. 1830
Vi inviterer herved alle til å feire
Thanksgiving sammen med oss.
Vi møtes på samme sted som i fjor, nemlig
Eik Speiderhus kl.18.30.
Når vi feirer Thanksgiving er det selvfølgelig
kalkun med tilbehør som står på menyen.
Pris pr. person for 2 gg. servering av kalkun
med tilbehør, dessert samt kaffe og kaker
senere på kveld er kr. 275,- pr. person.
Øl og mineralvann 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 og andre aktiviteter.
Bindende påmelding senest 30. oktober
til: Else Mari 33 38 60 29/91 88 93 68
Solveig/Sven 33 36 88 61/48 12 72 01 E-mail:
svkjoenn@online.no
Vel møtt alle sammen til en hyggelig kveld.
Ta gjerne med en venn eller to.

Happy Halloween
Du husker vel å fylle opp frukt- og
godteskålen i tilfelle noen ringer på hos deg?
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Redaktørens betraktninger

Bowlingen fortsetter hver fredag på Sjøsiden Bowlingsenter,

Først må jeg få lov å takke for alle gaver og hilsninger til min store dag.
Ja, nå må jeg huske at det 9-tallet som har stått sist lenge, skal snues
på hodet og settes først.
Ellers må jeg si at dere som ikke var på septembermøtet gikk glipp av
et godt program. Foredrag Anne-Lise Skarstad holdt om Amish-folket
meget interessant og et godt besøkt medlemsmøte fulgte så interessert
med at en sikkert hadde hørt det hvis en knappenål hadde falt på
gulvet.
Mindre interessant blir det sikkert ikke på oktobermøtet heller. Vi får
da besøk av studenter fra Skagerak International School i Sandefjord.
De vil komme og fortelle om sitt prosjekt Habitat for Humanity Det var
dette prosjektet vi bevilget penger til på aprilmøtet. Du kan se mer om
dette prosjektet ved å gå inn på
http://www.youtube.com/watch?v=VXneGPsoBbY
Som dere ser et annet sted i avisa ble det på septembermøtet valgt
nominasjonskomite. Hvis dere får en telefon fra dem, håper jeg dere er
positive til å ta et verv i styret for 2009. Det er ikke noe hokus-pokus
å sitte i styret i Oseberg Lodge. Oppgavene går så mye lettere når alle
tar et tak. Dermed slipper noen å sitte med flere oppgaver og en blir
ikke så lei hvis en slipper å sitte i styre år etter år uten utskiftninger.
På septembermøtet fikk vi også en rapport fra Di-striktskongressen i
juni. Oseberg fikk overrakt plakett og diplomer for bl.a Lodge of the
Year, President of the Year og fra Tubfrim. Vi fikk også gave for 25-års
jubileet. Alle lodgene har også fått en sparegris hvor vi kan spare
penger til Foundation. Her går pengene til å hjelpe medlemmer i nød.
Det er kanskje litt sent å skrive om det som skjedde i august,
men rapportene fra både Grillaften på Karistua sammen med Edvard
Munch og båtturen til Engelsviken var positive og begunstiget med
fint vær. Det ble også gitt uttrykk for at vi bør prøve å få til en båttur
også neste år, men da til Bolærne med overnatting. Så vi får se hva
neste års styre finner på.
På 1. side finner dere en invitasjon om Thannksgivingfest. Håper alle
melder seg på. Det er også mulighet for å ta med en venn eller flere.
Første gang vi arrangerte Thanksgivingaften var i 2003, så dette blir 6.
gangen vi spiser kalkun sammen.
Universitetet sender oss en mail og forespør noen kan kan ta imot
studenter en weekend i november. Tidligere var Oseberg aktivt med
på slike studentweekender, men etter som ungdommen har flyttet ut
av huset, har interessen dabbet noe av. Har du ungdommer i huset, er
dette en fin anledning til å la dem møte ungdom fra USA. Interessert?
Ta kontakt med Torild for mer informasjon.
Som nevnt i forrige avis har Don og Dorothy Berg fra vår søsterlodge
Myrmarken i Wiscoin vært i Tønsberg noen dager. Mange traff dem,
men til dere som ikke traff dem skal jeg hilse til alle fra Myrmarken.
Lodge, som forøvrig feirer sitt 20 års jubileum torsdag 9. oktober.
Så håper jeg vi treffes på flere av våre arrangementer utover høsten.
Med broderlig hilsen Sven-Anders

Valløy fra kl. 18.30. Alle hjertelig velkommen. Kule og sko kan du låne
i hallen. OBS. Det er ikke bowling fredag 3/10, fredag 17/10 og
fredag 7. november pga. annet arrangement i hallen.

Skogfjorden Sons of Norway, Distrikt 8 vil også gi
reisestøtte til deltakere som reiser til Skogfjorden i 2009, avreise ca. 30
juni og retur 18 juli. Dette er en språkleir i USA som passer for ungdom
fra 15-18 år. Dere bor 1 uke hos vertsfamilier og tilbringer 2 uker på
Skogfjorden. Du kan også søke om støtte fra Oseberg. Opplysninger
om søknadsfrister for legatmidler fra Concordia og reisestøtte fra Sons
of Norway, påmelding, pris m.m. får du ved henvendelse til Johanne
Hansen, Sørnestunet 12, 4015 Stavanger. Tlf. 51563896, e-post
jotaha@online.no .

Nominasjonskomiten På septembermøtet ble Kari
Bjerkegård 33368884, Wenche Jacobsen 33330861 og Arild Hassum
33330249 valgt til å finne kandidater til neste års styre. Har du lyst til
å sitte i styret, eller har forslag på hvem som bør sitte i styret, så ta
kontakt med noen av dem. Forslaget legges frem på oktobermøtet og
styret velges i november.

Tubfrim

Du husker vel å klippe av frimerker før du kaster

konvolutter og kort?? Ta også vare på telekort og bring alt sammen til
medlemsmøtene så skal vi sørge for videre forsendelse.

Studentbesøk?

Jeg heter Jeff Lugowe og er assistent

på Scandinavian Urban Studies Term på Universitetet i Oslo. fjor.
Vårt kurs har samarbeidet med Sons of Norway i diverse byer i flere år
og vi har tenkt å spørre dere i Tønsberg om dere hadde vært interessert
i å ta imot to av våre studenter i år. Helgen våre studenter tilbringer
utenfor Oslo har alltid vært en av semestrets høydepunktene. Vår
erfaring viser at det passer både studentene og familiene best når to
studenter bor sammen med en familie. I tillegg til overnatting pleier vi
å lage et kulturtilbud og besøksplan (noe som vi kan tenke opp
sammen), slik at studentene får bli godt kjent med Tønsberg i løpet av
de tre dagene de evt. skal bli der. Datoene vi tenker på er 6. til 9.
november, dvs. torsdag til søndag. Er det noen i Osberg som har
mulighet for å ta imot besøk av 2 studenter den helgen, vennligst ta
kontakt med vår president Torild Trolsrud som har telefon og epostadressen til Jeff.

Våre Flittige Liser har sitt oktobermøte
hos Brit Wencke Kibsgaard, Havnåsveien 3, Torød tirsdag 21. oktober
til vanlig tid. Er det noe du lurer på, ta kontakt på telefon 33384781
eller på medlemsmøtet i oktober.

Ferie til gode? Flere medlemmer av Sons of
Norway har tidligere vært på Savalen, og oppfordret oss til å sende et
generelt tilbud til Lodgene av Sons of Norway. Så vi tillater oss
herved å sende dere et generelt og uforpliktende tilbud fra Savalen
Fjellhotell & Spa. Opphold (midtuke) i november på Savalen Fjellhotell
& Spa – med ankomst til middag, fullpensjon påfølgende dag/er,
samt frokost før hjemreise på avreisedagen. 3 dager / 2 døgn Pris
pr. person i dobbeltrom kr 1660 Pris for enkeltrom kr 1960 4 dager /
3 døgn Pris pr. person i dobbeltrom kr 2515 Pris for enkeltrom kr
2815 En gjest gratis pr. 20 fullt betalende gjester. Vi har egen 55 seter
buss – tilbud gis på forespørsel. Vi håper dette kan være av interesse, å ser frem til å høre ifra dere☺ For bestilling eller mer
informasjon, ta kontakt med Savalen Booking v/Kai Ove Bakken
Telefon 62 47 17 05 Mail: kobakken@savalen.no Ønsker dere alle
sammen en riktig fin høst!

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

