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Lørdag 15. november
kl. 18.30 blir det
Thanksgiving-feiring
på Eik Speiderhus
Siste torsdag i november samles alle
amerikanere for å spise kalkun og feire
Thanksgiving. Vi i Oseberg gjør det litt
tidligere, nemlig lørdag den 15. november.
Da blir det 2 ganger servering av kalkun fylt
med epler og svisker, 3 slag grønnsaker, saus
og poteter. Drikke til maten følger med på
inngangsbilletten som koster kr. 200,-.Kaffe
og kaker får du også. Øl og mineralvann
selges utover kvelden. Det øvrige du ønsker
å drikke, må du selv ta med deg. Ellers legger
vi opp til en hyggekveld med gode venner
og litt leker/konkurranser. Ta gjerne med et
vennepar eller 2 og meld deg på innen 7.
november på tlf. 33 36 88 61, 33 33 02 49,
33 38 60 29 eller svkjoenn@online.no

Vi gratulerer
 2/11 Laila Bernhardsen
 5/11 Arild Hassum
 7/11 Tore Asplin
14/11 Inger Helene Arpas
17/11 Trygve Stein
22/11 Linn Therese Solem
 3/12 Hanne M. Solem
 3/12 Laila Kruger
og ellers alle andre som har blitt beste-
foreldre, feiret bryllupsdager, vunnet i lotto
eller andre hyggelige begivenheter.

Velkommen til med-
lemsmøte tirsdag
11. novem. kl. 19.00
i kantina til Nøtterø
Sparebank, Teie Torv
Etter et lite gjestebesøk på Grand Hotell, er
vi denne måned tilbake på vårt faste møtested.
Og på programmet denne kvelden er det
foruten den faste forretningsdelen også valg
av styre for 2004. Kaffe med noget attåt blir
det også, hyggelig prat med gode venner m.m.
Og Per Henriksen kommerfor å vise oss

Amazonas i bilder
Dette er bygget på en reise i Amazonas, med
blant annet besøk hos to indianerstammer.
Serien vises på lerret i storformat, 3,5x2,5
og to fremvisere med overtoning.
SAKSLISTE:  1) Innkommen post. 2) Valg
3) Eventuelt.

Styret for 2004?
Nominasjonskomiteen la på oktobermøtet
fram sitt forslag til styre for 2004.
President: Sven-Anders Kjønnerød
Visepres.: Ingen kandidat
Sekretær: Solveig Sende Kjønnerød
Finanssek.: Wenche Hanche
Kasserer: Per Rygh
Akt.leder: Arild Hassum
Marshall: Else Mari Christiansen
Marshall: Kari Bjerkgård
Marshall. Torild Trolsrud
Redaktør: Sven-Anders Kjønnerød
Husk, dette er bare et forslag. Det er lov å
komme med benkeforslag på novem-
bermøtet hvor selve valget foregår. Hva med
deg selv? Hvorfor ikke ta steget opp fra salen
til styrebordet og vær med å lede lodgen.
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Trolldalen Lodge 6-139 American Legoin Post 7, 330 W Franklin St. 4 torsdag kl. 19.30

Fra presidentens skrivebord
Vi har tatt fatt på årets neste siste måned, og vi skal velge det
styret som skal lede lodgen i 2004. Skal en dømme ut fra
nominasjonskomiteens forslag, er det ikke lett å få nye inn i
styre og stell. Nå er det jo fullt mulig å komme med
benkeforslag på medlemsmøtet i november, så jeg håper dere
alle bruker de siste dagene til å tenke over om dere allikevel
ikke har tid og lyst til å gjøre en jobb for lodgen vår. Ingen av
de som har sagt ja til å sitte i neste års styre, vil bli fornærmet
om de skulle tape en avstemning om vervet. Det er sundt både
for lodgen og de enkelte med nye krefter og nye ideer til
hvordan lodgen skal drives. Så håper jeg riktig mange møter
opp bruker sin rett til å skaffe lodgen et styre som kan drive
lodgen sikkert inn i fremtiden. Det er viktig å ta vare på de
tradisjoner vi har bygget opp gjennom over 20 år, samtidig
som det er også viktig at vi utvikler oss.
Det hadde også vært hyggelig med “fullt hus” når Per Henriksen
kommer med sitt flotte slidesshow fra Amazonas. Dere husker
kanskje at han var hos oss også for noen år siden med sitt
program om Nordmenn i den amerikanske borgerkrigen.
Den 15. november skal vi for første gang, så vidt jeg kan
huske, feire Thanksgiving. Ta med familie/venner og kos dere
med deilig kalkun med tilbehør. Forhåpentligvis kan dette bli
en fin årlig tradisjon i Oseberg på lik linje med Panne-
kakefrokost og picnik.
Gjennom store deler av 2003, har det vært snakket om en tur
til USA i 2004. Vi er vel nå blitt enige om å arrangere turen
selv og legge opp ruten noenlunde tilpasset deltagernes ønsker,
med besøk hos vår søsterlodge i Marshfield og Norsk Høst i
Minot som to hovedmål. Pr. i dag er vi vel 8-10 sikre, men
det hadde vært fint om du som kan tenke deg å være med på
en tur i oktober 2004, gir beskjed senest på desembermøtet
eller på tlf. 33 36 88 61, e-mail: svkjoenn@online.no. På nyåret
bør vi begynne å få inn konkrete priser og kontakte eventuelle
lodger i USA med tanke på privat innkvartering. Pris pr.
oktober i år med fly og bil er ca. kr. 6.500. Hva prisen blir i
oktober 2004 avhenger av hvor mange som melder seg på.
På oktobermøtet fortalte Lars Andersen om hvordan han
hadde opplevd skolen og livet ellers i USA som
utvekslingsstudent. Det er tydelig at han hadde hatt en fint år
og skaffet seg mange gode venner. Har du noen hjemme som
tenke seg et skoleår i USA, kan du kontakte Lars for
opplysninger og tips. Takk for et fint foredrag.
Også takk til Tore Asplin som har gitt oss3 eks. av boken
Journalist i Tønsberg. Vi får nok høre mer fra Tore senere, da
med et kåseri om Gater i Tønsberg.
Vi sees vel i november. Godt valg.

Med broderlig hilsen Sven-Anders

Våre Flittige Liser
har sitt neste møte tirsdag 18. november til vanlig tid hos Else
Mari Christiansen, Gunnestadveien 10, Borgheim. Er du  i tvil
om hvor det er, ring 33 38 60 29 for nærmere veibeskrivelse,
eller avtal med andre om felles kjøring.

Bowling
Vi spiller som vanlig bowling hver fredag kl. 18.30 i Centrum
Bowling, Tønsberg. Alle hjertelig velkommen.

Julemesse
De to siste helgene i november holder Erna og Arild Hassum
gamlestua på Hassum åpen for besøk mellom kl. 12-17 for
salg av malerier, blånisseluer, gyngehester og andre
treprodukter, kranser, julenek, håndlaget julepynt, kaker, kaffe
og vafler. Det gamle tømmerhuset fra 1724 finner du midtveis
mellom Slagen Kirke og Maxbo, Ilebrekke. Noe du lurer på,
ring 33 33 02 49.

Julebord
Edvard Munch Lodge inviterer alle Osebergs medlemmer til
sitt julebord med innsettelse av det nye styret fredag 5.
desember i Turnkantinen på Holtan Ungdomsskole,
Holtandalen. Det blir servert juletallerken med tilbehør. Pris
ca. kr. 250,-. For flere opplysninger og påmelding, kontakt
Wilfred på tlf. 33 07 30 58, eller Sven på tlf. 33 36 88 61.
Ramnes Trekkspill inviterer også Osebergs medlemmer til
julebord på Vonheim i Fon lørdag 13. desember kl. 18.00.
Opplegg som tidligere: Hver enkelt tar med seg tallerken,
glass, bestikk, jodlevann og blandevann. Det er bestilt julemat
fra Gimle Selskapslokaler. Du får julemat 2 ganger, en øl eller
mineralvann for ca. kr. 175,-. Terje Gåsholdt spiller opp til
dans. Slutt kl. 01.00.  For å vite om det er behov for buss,
hadde det vært fint om de som eventult trenger skyss, gir
beskjed på novembermøtet eller på tlf. 33 36 88 61.

Julegavetips?
North in the world: Selected Poems of Rolf Jacobsen er en
tospråklig utgave, utgitt av the University of Chicago Press.
Inneholder 121 dikt. Fin julegave til familie og venner i Norge
og USA: Pris US$ 35, NOK 300. Kan bestilles i bokhandlere
over hele verden. Flere opplysninger på medlemsmøtet.

Utlodningen
vår er i full gang. Vi har fått plass på Eiktoppen kjøpesenter
lørdag 6. desember for å selge lodder. Trekningen er derfor
utsatt til medlemsmøtet den 9. desember. Har du anledningen
til å hjelpe til et par timer lørdag den 6., eller trenger du flere
loddark, ta kontakt på medlemsmøtet eller på tlf. 33 36 88 61.


