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Velkommen til Tønsberg Arbeiderforenings lokaler tirsdag
8. novemb. kl. 19.00
Forrige måneds “prøvemøte” i nye lokaler var
så vellykket at medlemmene enstemmig
besluttet at vi skulle flytte våre møter fra
Nøtterø Sparebank, Teie til de nye lokalene i
sentrum av Tønsberg fra og med november
måneds medlemsmøte. Så heretter er det altså
til Tønsberg Arbeiderforenings lokaler i 3.etg
i Kammegata 5 du må dra til for å komme
på Osebergs medlemsmøter. Vi begynner som
vanlig med en forreningsdel med bl.a valg
av styre for 2006, før vi tar fatt på den sosiale
delen. Kveldens foredragsholder er Torbjørn

Gripsland, og tema for kvelden er

Nordmenn og deres
etterkommere på Hawaii

November

2005

Velkommen til Thanksgiving-fest lørdag 12.
november kl. 18.30 på
Eik Speiderhus
Også i år inviteres alle medlemmer med familie
og venner til å feire Thanksgiving på samme sted
som i fjor. Opplegget blir også stort sett det samme.
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
kvelden 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 på våre medlemsmøter eller
på tlf. 91 88 93 68, tlf. 33 68 88 61, 48 12 72 01
eller e-mail svkjoenn@online.no senest 4.
november

Hjertelig velkommen alle sammen

Velkommen til oss

Vi gratulerer

Anne Lise Berenger, Gunnestadveien 18, 3140
Borgheim, ble på siste medlemsmøte opptatt som
medlem i Oseberg Lodge 8-001.

2/11: Laila Bernhardsen
5/11: Arild Hassum
7/11: Tore Asplin
14/11: Inger Helene Arpas
22/11: Linn Therese Solem
2/12: Tormod Borgen Rogne
3/12: Hanne M. Solem
3/12: Laila Kruger

Ramnes trekkspillklubb
inviterer herved Oseberg Lodge til julebord på Vonheim i
Fon lørdag 10. desember 2005 kl. 1800.
Du tar med deg: tallerken, (flat og dyp) bestikk, kaffekopp,
glass, jodlevann og blandevann. Alt dette for å ha minst
mulig komité, så alle kan ha det moro.
Du betaler kr. 200,- pr. person og får: julemiddag 2g.g.dessert, 1 øl/ mineralvann, og en kaffekopp til desserten.
Vi har leid inn Slettas orkester fra Heddal til å spille.
Vi avslutter kvelden kl. 0100. Hjertelig velkommen!!
Påmelding senest fredag 2. desember til Sven Anders
telefon 33 36 88 61 eller Erik 33 39 64 88\ 48 10 36 91.
Påmelding kan også skje på vårt medlemsmøte i november.

Våre Flittige Liser
har sitt neste møte mandag 14. november hos Torild
Trolsrud, Sagtun 2B Revetal til vanlig tid. Noe du
lurer på, ring tlf. 33 06 29 34 eller ta kontakt på
vårt medlemsmøtet.

Edvard Munch Lodge
Tirsdag 1/11: Medlemsmøte kl. 19:00 i Turnkantina, Holtan ungdomsskole
Lørdag 10/12: Julebord m/innsettelse av nytt styre
på Sjømannsforeningen. Mer info og påmelding
ved henv. Jan tlf. 33 04 19 70, Kari 33 04 51 46
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Fra presidentens skrivebord
Som nevnt på 1.siden ble det enstemmig vedtatt å flytte
våre møter fra kantina til Nøtterø Sparebank, Teie til
Tønsberg Arbeiderforenings lokaler i Kammegata. For
mange vil dette betyr at det blir lettere å komme på våre
medlemsmøter. Vi blir liggende i sentrum med gode
bussforbindelser. Det skulle heller ikke være noe problem
med parkering. Etter kl. 18:00 er det gratis parkering i byen.
Og for noen blir det også bare en kort spasertur.
På vårt medlemsmøte i november får vi besøk av en gammel
kjenning, nemlig Torbjørn Gripsland. Denne gang skal han
fortelle om nordmenn og deres etterkommere på Hawaii.
Det skal også velges nytt styre. Nominasjonskomiteens
forslag finner du et annet sted i avisa. Og husk, dette er
bare et forslag. Det er lov å komme med benkeforslag. Bare
sørg for at den du spør er villig til å ta et verv.
Ellers er loddsalget vårt godt i gang. Når dette leses har vi
gjort unna 3 lørdager med stand på forskjellige steder i
Tønsberg-distriktet og vi ligger godt foran loddsalget på
samme tid i fjor. Trekningen foregår på vårt styremøte
tirsdag 22. november. Vi ser helst at loddbøkene leveres på
vårt medlesmøte den 8. november, men den kan også
leveres på vår Thanksgiving-fest lørdag 12. november
At vi går inn i en travel periode med mye festligheter kan
du lese om flere steder i avisen vår. Håper noen av
medlemmene har tid og anledning til å være med på et eller
flere av disse arrangementene. At du skal delta på vår egen
Thanksgivingfest er vel en selvfølge. Har du husket å
melde deg på. Det er lov å ta med venner. Dette er 3. året
på rad vi arrangerer dette, og maten kommer i år som i fjor
fra Gimle Selskapslokaler.
Men aller først sees vi tirsdag 8. november i lokalene til
Tønsberg Arbeiderforening, Kammegata 5, Tønsberg.
Med broderlig hilsen Sven-Anders

Stiftelsen Gamle Tønsberg
inviterer til høstmøte onsdag 9. november kl. 19.00 i
Tønsberg Arbeiderforenings lokaler. Arkeolog Lars Erik
Gjerpe kåserer om de spennende funnene ved Gulli i
forbindelse med bygging av ny E-18. Alle velkommen.
Enkel servering.

Bernt Balchen Lodge
inviterer til Nyttårsball lørdag 14. januar i Frimurerlogen i
Kristiansand. Innsettelse av det nye styret kl. 18.00. Ca.
18.45 går vi over i festensalen hvor det blir servert en
velkomstdrink før middag. Musikk/dans ved H. Rødal`s
band. Antekk mørk dress eller smoking for herrene, damene
i dertilhørende kjoler. Pris kr. 575,- for medlemmer, for ikkemedlemmer kr. 625,- Påmelding innen 15. november på
tlf. 38 12 39 70. Mer info og innbetalingsblankett fåes på
vårt medlesmøte 8/11.

SKOGFJORDEN
Dette er en camp som blir arrangert av Concordia Language Villages
i Bemiji i Minnesota. Dette er en camp som går over 2 uker og
arrangeres i 2006 i perioden 3. juli til 15.juli. Aldersgruppen her er
12 til 18 år, men vi anbefaler at de som reiser fra Norge er i alderen 16
– 18 år. Dette pga. flyreisen fra Norge til Minneapolis som går uten
egen reiseleder.
Sannsynlig avreise fra Norge blir mandag 26. juni. Ungdommene
får da først 1 ukes opphold hos en vertsfamilie i Minneapolisområdet før de drar til Skogfjorden mandag 3. juli. Retur fra
Skogfjorden blir lørdag 15. juli. Bussen tar da deltagerne rett til
flyplassen for hjemreise.
2 ukers opphold på Skogfjorden koster $ 1.325. I tillegg kommer
flyreisen t/r og lommepenger. Mer info og søknadsskjema kan du
finne ved å gå inn på www.ConcordiaLanguageVillages.org
Lodgene vil få tilsendt brosjyrer så snart de kommer til Norge, mest
sannsynlig i begynnelsen av desember. Søknadsfrist for Skogfjorden
er 1. februar 2006. Det er mulig å søke både D8 og den lokale lodge
om stipend/støtte til reisen.

CAMP LITTLE AMERICA
Dette er en Camp for de yngste i familien. Alderen er f.o.m 9 år t.o.m.
12 år. Denne foregår på Vangen Skistue utenfor Oslo. Her blir det
oppmøte søndag 6. august og campen avsluttes lørdag 12. august.
Hovedleder blir som vanlig Dagny Nystuen. Her vil de unge lære
om Amerika og også lære seg litt engelsk.
Prisen pr. deltaker er kr. 3.000,-. D8-styret har bevilget 20 stipender
a kr. 500,-. Disse blir fordelt etter ”Først til mølla”-prinsippet. Det
vil også være mulig å søke den lokale lodge om støtte.
Brosjyren for denne campen vil også være klar til utsendelse i løpet
av desember.

BARNESKIRENN PÅ GAUTEFALL
Minner samtidig som Barneskirennet på Gautefall lørdag 1. april.
Dette ble arrangert for første gang i år, og selv om snøen sviktet, var
det så vellykket at arrangementskomiteen med Fred Bjerke i spissen
går på med friske krefter også i 2006. Det er allerede reservert både
rom og 10-sengs leiligheter på Gautefall. Så her kan hele familien ta
en weekend og kose seg med gode venner. Mer info om dette vil
også komme senere. Ønsker du mer info allerede nå, send en mail til
fredbjer@online.no så gir han deg sikkert den informasjonen du
ønsker.

Forslag til styre for 2006
På vårt oktobermøte la nominasjonskomiteen frem følgende forslag til styre
for 2006:
President: Sven-Anders Kjønnerød, gjv. Visepresident: Ingen kandidat.
Sekretær: Solveig Sende Kjønnerød, gjv. Kasserer: Per Rygh gjv.
Medlemssekretær: Torild Trolsrud, ny. Aktivitetsleder: Svein Ivar Egrem, ny.
Marshaller: Kari Bjerkgård, gjv. Wenche Jacobsen, gjv. Unni Fevang, gjv.
Else Mari Christiansen, ny. Redaktør: Sven-Anders Kjønnerød, gjv.
Valg på det nye styret foregår på vårt novembermøte. Her er det mulig å
komme med benkeforslag. Men husk å spørre vedkommende du ønsker å
lansere på forhånd om han/hun ønsker å bli valgt. Som dere ser mangler vi en
visepresidentkandidat. Hva med deg?? Det hadde også vært hyggelig med
flere kandidater til hvert verv. Det er lenge siden vi har hatt avstemning mellom
flere kandidater for å få avgjort valget.
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