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Tirsdag 9. nov. kl. 19
kan vi igjen ønske
velkommen til medlemsmøte i kantina
til Nøtterø Sparebank, Teie Torv
Siden alle nå er vel hjemme igjen etter en fin
tur i USA kan vi igjen ønske velkommen til
medlemsmøte i vante lokaler. Denne gangen
står bl.a. valg av styre for 2005 på
programmet. Videre er det opptaksseremoni
for de som er blitt tatt opp som medlemmer
det siste året, og ellers vanlige saker. Og
etterpå blir det kaffe med noget attåt, samt
et lite lotteri, så har du anledning til å ta med
en liten gevinst, hadde det vært hyggelig.
Under kaffen blir det også en orientering fra

amerikaturen

Nominasjonskomiteen
har kommet fram til følgende forslag for
styre for 2005:
President: Sven-Anders Kjønnerød gjv.
Visepres.: Finn A. Wang
ny
Sekretær: Inger Helene Arpas
ny
Kasserer. Per Rygh
gjv.
Finanssekr: Wenche Hanche
gjv.
Akt. leder. Arild Hassum
gjv.
Marshall. Torild Trolsrud
gjv.
Kari Bjerkgård
gjv.
Wenche Jacobsen
gjv.
Unni Fevang
ny
Redaktør: Sven-Anders Kjønnerød gjv.
Dette er bare et forslag. Det er lov å komme
med benkeforslag under selve valget som
finner sted på vårt medlemsmøte tirsdag 9.
nov. Men husk, ikke foreslå noen du ikke
har spurt på forhånd og vet de er interessert.

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
tlf. 33 36 88 61/48127201, 33386029/
91889368, e-mail svkjoenn@online.no eller
på medlems-møtene. Siste frist for påmelding
er torsdag 11. nov..Ta med en venn eller 2
og meld dere på. Forhåpentligvis var fjoråret
bare starten på en lang fin tradisjon for oss.

Overføring

Fra Sons of Norways hovedkontor har vi fått
beskjed om at Finn Johannessen, Staupervn.
77, 3145 Tjøme har overført sitt medlemskap
fra 4-001 til Oseberg. Velkommen.

Tubfrim

Du husker vel å ta vare på frimerkene før du
kaster konvolutten? Samleesker kan du få på
medlemsmøtene våre, hvor vi også tar imot
de innsamlede frimerkene/telekortene.
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Fra presidentens skrivebord
Ja, så er vi da kommet vel tilbake til moder Norge etter en fin
tur til USA.Vi traff mange gamle kjente, og knyttet også mange
nye vennskapsbånd. Det å være norsk og medlem av Sons of
Norway åpner mange dører for deg. Overalt blir du tatt godt
imot og gitt den hjelp du ønsker. Men mer om dette på neste
medlemsmøte tirsdag 9. november, og sikkert også senere.
Også her hjemme skjer det mye. Vi skal velge nytt styre, det
skal arrangeres Thanksgivingfest og vi er invitert på julebord.
Så det er nok av anledninger til å komme sammen med gode
venner i hyggelig selskap med mye godt både i glass og på
fat. Vårt lotteri går mot slutten. Vi skal ha stand på Bellevuesenteret på Teie fredag 5. november, så har du anledning ta
turen innom å ta noen lodd eller hjelp til noen timer. I forrige
avis skrev jeg at vi ville sende ut loddbøker til medlemene.
Har du ikke fått, skyldes det mangel på bøker. Men det kan
jo være din tur neste år. Husk å ta med/sende inn bøker senest
på medlemsmøtet tirsdag 9. november. Vi trekker på
styremøtet i slutten av november.
Ellers er det hyggelig å høre at våre gode venner i Edvard
Munch lodge klarer å ri av stormen også denne gangen. Lykke
til og vi ser frem til fortsatt godt samarbeide og mange hyggelige
stunder sammen også i 2005.
Videre skal Solveig og jeg til Arendal onsdag 3/11 for å møte
representanter fra lodgene i Agder, Telemark og Vestfold for
å forsøke å få igang en norsk versjon av Barnebirkie. Dette er
et skiarrangement for barn i alle aldre som i mange år har vært
arrangert i USA. Vi håper dette kan være et tiltak for å få de
yngre familiene med i vår organisasjon. Ellers så håper jeg jo
dere alle forsøker å verve nye medlemmer, uansett alder. Det
er satt opp vervepremie fra D8.
Du har vel husket å melde deg på til vår Thanksgivingfest. Og
som du ser er det flere muligheter den nærmeste fremtid til å
komme ut og treffe gode venner over et godt måltid mat.
Mer om dette og sikkert mye mer får du vite på vårt
medlemsmøte tirsdag 9. november. Vi sees vel.
Med broderlig hilsen Sven-Anders

Stiftelsen Gamle Tønsberg

ønsker velkommen til høstmøte i Haugar Vestfold Kunstmuseum
torsdag 11.november kl. 19.00. Kunstmuseet holder til i en av
de mest praktfulle bygninger vi har i Tønsberg. Den er noe av
det ypperste som er reist i Norge i mellomkrigstiden. Den var
svært påkostet da den ble bygget og har nå gjennomgått
omfattende restaurering og oppgradering. Nytt er borggården
som har fått dekke i hugget sten. Stiftelsen er en av
bidragsyterne til dette. Direktør Jan Åke Pettersson forteller
om bygningen og tar med på en omvisning i utstillingen.
Deretter serveres kaffe og kaker i kafeen. Velkommen.
Søster Lodger

Fredriksten Lodge
Myrmarken Lodge
Trolldalen Lodge

3-125
5-609
6-139

Julebord
Ramnes Trekkspill inviterer igjen til julebord på Vonheim i
Fon, og tidspunktet er lørdag 11. desember kl. 18.00. Du tar
med deg: tallerken, bestikk, glass, jodlevann og blandevann.
Du betaler kr. 150,- pr. person og får: julemiddag 2 g.g.1 øl/
mineralvann, og en kaffekopp etter maten. Vi har leid inn den
samme musikken som i fjor. Vi avslutter kvelden kl. 01:00.
Hjertelig velkommen! Påmelding innen onsdag 1. desember
til Erik på tlf. 33 39 64 88/e-mail: erl2@frisurf.no eller på tlf.
33 36 88 61/e-mail: svkjoenn@online.no

Torskeaften

Hvis du synes det har blitt mye fet mat i julen, inviterer Bernt
Balchen Lodge i Kristiansand til torskeaften lørdag 15. januar.
Mer info senere, men hold allerede nå av denne helgen.

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
2/12 Tormod Borgen Rogne
3/12 Hanne M. Solem

Våre Flittige Liser
har sitt neste møte tirsdag 16. november til vanlig tid hos Erna
Hassum, Bøgata 64, tlf. 33 33 02 49. Vel møtt til nok en
hyggelig kveld med gode venner og håndarbeid. Mange av
de Flittige Damene reiser på førjulstur til København siste
helgen i november. Og fredag 10/12 blir det juleavslutning
med mye godt i glass og på tallerken hos Brit Wencke
Kibsgaard. Mer om dette i neste avis og på møtene.

Bowling

Vi fortsetter med våre faste fredagskvelder i Centrum Bowling fra kl. 18.30 og litt utover. Alle hjertelig velkommen. Sko
og kule får du lånt i hallen, så det er ingen unnskyldning at du
ikke har utstyr. Kr. 30,- pr. serie. Resultatet fra vår
handicapturnering i oktober ble: 1) Åsmund 607, 2) Solveig
592, 3) Martin 561, 4) Arild 516, 5) Else Mari 494, 6) Sven
Anders 460.
Vi har fått melding om at den årlige turneringen i Arendal vil
finne sted lørdag 23. april, så hold allerede nå av denne
helgen.Dette er jo en fin anledning til å kjempe om heder og
ære samtidig som en treffer mange gode venner og for et lite
avbrekk i hverdagen med en fin helg i Arendal/Grimstad.

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

