Medlemsavis for OSEBERG LODGE, Sons Of Norway - Tønsberg
Nr. 11 - 27. årgang

Velkommen til medlemsmøte tirsdag13.
november kl. 19.00 i
Tønsberg Arbeiderforening, Kammegata 5, 3. etasje
Årets nest siste møte står for døren og vi skal
velge styre for neste år. Nominasjonskomiteens forslag finner du et annet sted på siden.
Det blir som vanlig en liten forretningsdel
før vi går over til den sosiale delen med kaffe
og noe å bite i. En liten utlodning blir det
også. Har du anledning til å ta en med en liten
gevinst, hadde det vært hyggelig.
Vi får nok ikke besøk av

Vangsgutane
men Steinar Halse kommer. Han er sønn til
Leif Halse som skrev manus til juleheftene
om Vangsgutane som første gang kom ut
1941.Dette bør bli en interessant kveld som
du ikke bør gå glipp av, så sett av denne
kvelden og kom på medlemsmøtet. Hjertelig
velkommen

Vi gratulerer
5/11 Arild Hassum
22/11 Linn Therese Solem
24/11 Mariel Jacobsen
25/11 Sophia Krüger Caffery
2/12 Tormod Borgen Rogne
3/12 Hanne M. Solem

Våre Flittige Liser
har sitt novembermøte hos Else Mari
Christensen, Gunnestadveien 10, Borgheim
onsdag 21. november til vanlig tid. Er det noe
du lurer på, ta kontakt på tlf. 33386029 eller
91889368 eller på medlemsmøtet.

November

2007

Husk Thanksgivingfest lørdag 10. nov.
kl. 18.30 på Eik Speiderhus, Eik
Også i år samles vi til Thanksgivingfest med
kalkunmiddag, kaffe, kaker, hyggelig selskap
og litt lek. Se fullstendig innbydelse i
oktoberavisa.
Bindende påmelding snarest 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.

Nominasjon 2008
Nominasjonskomiteen som består av Per
Rygh, Arild Hassum og Martin Bjerkgård har
lagt fram følgende forslag til styre for 2008
President:
Torild Trolsrud
ny
Visepres:
Solveig Sørensen
ny
Sekretær:
Anne Lise Berenger
gjv
Kasserer.
Gunnar Morris Hanssen ny
Med.sekr:
Solveig S. Kjønnerød
gjv
Akt. leder.
Else Mari Christensen
gjv
Marshall:
Kari Bjerkgård
gjv
Marshal:
Torstein Fossum
gjv
Marshall:
Wenche Jacobsen
gjv
Marshall.
Unni Fevang
gjv
Rådg./red.
Sven-Anders Kjønnerød ny/g
Revisor:
Arne Jacobsen
ny
Revisor:
Martin Bjerkgård
ny
Valget foregår på novembermøtet hvor det
også kan fremmes benkeforslag på andre
kandidater

B
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Fra presidentens skrivepult

Søknad om medlemskap

Når jeg sitter i kjellere foran PC og skriver dette, er det blitt
skikkelig høst ute. Det regner og blåser og det som er igjen av
løv på trærne forsvinner nå. Men vi er jo kommet til november
så vi kan vel ikke vente noe annet. Har vært noen dager i
Venezia og ladet opp batteriene. Det var ikke så varmt der
heller, men det var en fin opplevelse å vandre rundt i Venezia
og ikke se en bil eller sykkel rundt deg. Det eneste du så på
hjul var traller som fraktet varer fra båtene og frem til butikker,
restauranter osv. Artig å se at brannvesen, politiet og ambulanse
brukte båter til utrykning.
Men tilbake til hjemlige trakter. På medlemsmøtet i november
skal jo det nye styret for 2008 velges, og som dere ser har
nominasjonskomiteen fylt opp lista, så det er ingen grunn til å
holde seg hjemme den kvelden. Det er selvfølgelig lov å komme
med benkeforslag, men husk at den du vil foreslå er spurt på
forhånd og gitt sitt samtykke. Ellers vil jeg si at
nominasjonskomiteen har gjort en god jobb med en fin blanding
av nytt og gammelt.
På oktobermøtet hadde vi besøk av Rolf Henning Gran som
fortalte og viste eksempler på produkter fra Egersund Fajanse.
Jeg tror noen og enhver fikk en liten a-ha opplevelse når de
hørte hvor mye av dette var verdt. Tror nok noen fortet seg
hjem og sjekket om de hadde noe verdifullt i skuffer og skap.
En interessant kveld. Mindre interessant tror jeg ikke det blir
på novembermøtet da vi får besøk av Steinar Halse. Han kan
nok fortelle mye interessant om hvordan historiene i det
populære juleheftet om Vangsgutane ble til. Interessant er det
også at de nå forsøker å utgi Vangsgutane i USA
Så håper jeg at vi treffes både på vår Thanksgivingaften lørdag
10. november kl. 18.30 på Eik Speiderhus og på
medlemsmøtet tirsdag 13. november kl. 19.00 i Tønsberg
Arbeiderforenings lokaler, Kammegata 5, 3 etg. Tønsberg.
Med broderlig hilsen Sven-Anders

Tom Erik Green, Eikveien 83 A, 3122 Tønsberg søker
om medlemskap i Oseberg Lodge.

Greetings

.

Are you looking for a special gift for Christmas or some other occasion? Consider giving the gift of heritage, culture and tradition by
giving a gift membership. There’s no better way to help a loved one
reconnect with their heritage and introduce them to Sons of Norway
than by giving them a gift membership. Gift memberships can be
purchased by credit card over the phone by calling (800) 945-8851 or
by visiting Sons of Norway on the web at www.sonsofnorway.com.
Within two weeks, the new member will receive a personalized “Gift
Membership” certificate and their new membership card. This holiday season, give your loved ones a gift that lasts all year long; give a
Sons of Norway membership. Jessica Gleason Advertising/Communications Coordinator Toll Free: 1-800-945-8851 Direct: 612-821-4636
www.sonsofnorway.com

SoN Photo Contest
They say “A Picture is worth a thousand words”. How would you
like those words to last forever?
Sons of Norway is requesting photos to be added to our on-going
photo bank. Not only will you get a chance to win a great prize, but
you will be contributing to an endless archive to be treasured and
saved at Sons of Norway Headquarters. These photos also have the
opportunity to be used on our website or in promoting our beloved
organization.
We are looking for unforgettable images from cultural events, lodge
outings or anything that reflects our connection to the heritage of
Norway.
For every entry you submit, your name will be entered in a drawing
to receive a complimentary copy of “Norway: Portrait of a Nation”.
With 592 pages and over 600 illustrations, this book presents a
unique look at Norway . From politics, to sports and cuisine, this
book celebrates Norway in an insightful way.
To enter, send your non-returnable photo to Sons of Norway, Photo
Contest, 1455 West Lake St., Minneapolis, MN 55408. Also, submit
a caption reflecting the people in the photo and the event taken
place. Please send photos 3” X 5” or larger. Please do not submit
photos that have been printed from a home computer. We prefer
photos with small groups of people.
By submitting your photo, you agree to permit Sons of Norway to
publish it in various publications and on the internet. By submitting your photo you also acknowledge that the photo has been
taken by you and is not copywritten by a third party. The contest
ends December 31st, 2007

Bowling i Arendal og her
Ja nå ser det ut som alt er på plass med bowlinghelga. Det blir 29-30
mars. Overnattinga blir på Arendal Herregaard på Tromøya . Prisen
jeg har fått er kr. 995.- pr. pers. i dobbelt rom med helpensjon. Enkelt
rom tillegg er kr. 300,-. Jeg sender dette ut tidlig for de har en frist med
navneliste til ca. 15 februar.
Så nå får vi håpe at det passer for flest mulig.
Hils til alle i lodgen fra Marit og Per
Når det gjelder vår egen bowling spiller vi som vanlig hver fredag fra
kl. 18.30 på Sjøsiden Bowling på Vallø. Ingen bowling 30.november
pga. annet arrangement. Vår lille uhøytidelige handicapturnering i
oktober ga dette resultatet: 1) Solveig 570, 2) Sven-Anders 503 3)
Anne Lise 497, 4) Monia 496 5) Arild 489 6) Else Mari 489.
Når vi ser vi deg på bowlingen. Her er det bare å møte opp, sko og
kule får du lånt i hallen.

Lotteriet
går sin fulle gang, men vi nærmer oss trekning som er i slutten av
november så loddbøkene bør leveres inn på medlemsmøtet vårt den
13. november. Ønsker du flere ark, ta kontakt på tlf. 33368861.

Tubfrim
Du husker vel å ta vare på frimerker og telekort. Samleesker kan fåes
på medlemsmøtene.

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

