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Nr. 11 - 29.  årgang Novemer 2009

Neste medlemsmøte
tirsdag 10/11 kl. 19 i
kantina til Nøtterø
Sparebank, Teie
Årets nest siste medlemsmøte står for tur.
Som alltid blir det en liten forretningsdel der

VALG
av styre for 2010 blir et av hovedpunktene
Det blir som alltid en liten servering,
utlodning og hyggelig prat rundt bordet.

Gratulerer
 5/11 Arild Hassum
22/11 Linn Therese Solem
24/11 Mariel Jacobsen
25/11 Sofhia Kruger Caffery
 3/12 Hanne M. Solem

Søknad om medlemskap
Birger Lassen, Vipeveien 13, 3124 Tønsberg
søker om medlemskap i Oseberg Lodge.

Våre Flittige Liser
har sitt neste møte hos Wenche Jacobsen,
Ilebrekkeveien 48, 3114 Tønsberg mandag 23.
november til vanlig tid.

Bowling
Det blir ingen bowling fredag 6. november
pga.annet arrangement i hallen. Ellers bowler
vi hver fredag fra kl. 18.30 i bowlinghallen
på Vallø. Alle hjertelig velkommen

Nominasjonskomiteens
forslag
til styre for 2010 ser slik ut:
President Torild Trolsrud gj.v
Visepres. Solveig Sørensen gj.v
Sekretær Anne Lise Berenger gj.v
Kasserer Solveig S. Kjønnerød gj.v
Aktivitetsled Else M. Christiansen gj.v
Medlemssek. Sven-A. Kjønnerød gj.v
Marshaller Wenche Jacobsen gj.v

Kari Bjerkgård gj.v
Martin Bjerkgård gj.v

Redaktør Sven-A. Kjønnerød gj.v
Dette er imidlertid bare et forslag fra
komiteen. Det er fullt mulig å komme med
benkeforslag på novembermøtet. Men husk
at den du ønsker å foreslå til et valg er blitt
spurt på forhånd og at sagt seg vilig til å ta
det vervet vedkommende blir foreslått til.

Thanksgivingfesten
Minner alle dere som har meldt dere på om
at festen er lørdag 7. november kl. 18.30 i
Eik Speiderhus.

Lotteriet
vårt nærmer seg slutten. Minner om at alle
som har loddbøker hjemme må levere disse
inn på medlemsmøtet eller til noen i styret.
Vi skal fortsatt sitte ute 2 lørdager til, nemlig
på Rema 1000 Kilen lørdag 7/11 og på Meny
Eiktoppen lørdag 14/11. Har du anledningen
til å sitte på noen av disse stedene noen timer
så ta kontakt med noen i styret.

---------------------------------------------------

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
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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

CAMP SKOGFJORDEN
 sommeren  2010 Språkleir for ungdom, alder 14 – 18 år, i Bemidji,
Minnesota .
Avreise ca 20 juni og retur 10 eller 24 juli. Påmelding senest 31 januar 2010.
 Det vanlig tilbudet gjelder 2 ukers språkleir på Skogfjorden i tiden 28 juni –
10 juli. Deltakerne får også en ukes opphold som gjest i en amerikansk
familie i Minneapolis en uke før leiren starter.
Nytt for søkere i 2010 er  at norske deltakere nå også får mulighet til å delta
på et 4 ukers kurs sammen med amerikanske ungdommer i tiden 28 juni – 25
juli.  Også deltakere på 4 ukers kurset kan få en ukes opphold i en amerikansk
familie før leiren starter hvis de ønsker det.
Muligheter for stipend:
Concordia Language Villages utlyser 2 stipend til norske ungdommer. Dette
stipendet dekker en ukes oppholdet på leiren. Barn og barnebarn av Sons of
Norway- medlemmer får dessuten reisestøtte fra Distrikt 8 og eventuelt fra
den lokale lodgen.
De som er interessert i å delta på 4 ukers kurset, har også mulighet til å søke
om ytterligere stipend. Nærmere opplysninger om dette og andre spørsmål
vedrørende Camp Skogfjorden får du ved henvendelse til campansvarlig. Du
kan også finne opplysninger om Skogfjorden på  internet
www.ConcordiaLanguageVillages.org .
 De lodgene som har ungdommer som ønsker å søke på stipendene fra
Concordia, må melde fra til campansvarlig innen 1 desember 2009  .
Deretter vil det bli loddtrekning om hvilken lodge/lodger som får de 2
stipendene. De som får stipendene og takker ja, må samtidig betale depositum.
Dersom vi ikke får søkere til stipendene innen 1 desember tildeles stipendene
etter først til mølla prinsippet, da også med depositum. Pris for opphold på
Skogfjorden er ca. $ 840.- pr. uke.
.Søknad om stipend og påmelding til leiren sendes til campansvarlig i Distrikt
8, adr.:
 Sons of Norway, D-8 v/ Johanne Hansen, Sørnestunet 12 4015 Stavanger
Tlf: 51 56 38 96,  e-post:  johanne.hansen@sornestunet.no

Grasrotandelen
Ved å registrere ditt Norsk Tipping spillekort der du leverer
dine Lotto-kuponger på reg.nr. 982843596 Sons of Norway/
Oseberg Lodge støtter du lodgen økonomisk hver gang du
bruker det.

Tubfrim/boksringer
Du husker vel å ta vare på frimerkene før du kaster den tomme
konvolutten. Du kan også ta vare på hele postkort og brukte
telekort.
Husk også å ta vare på ringene fra øl- og brusboksene.

Where did I come from
“Daddy, where did I come from?” the seven-year-old asked.
It was a moment for which her parents had carefully prepared.
They took her into the living room, got out the encyclopedia
and several other books, and explained all they thought she
should know about sexual attraction, affection, love, and re-
productions.
Then they both sat back and smiled contentedly.
“Does that answer your question?” her father asked.
“Not really,” the little girl said.
“Marcia said she came from Detroit.
I want to know where I came from.” (Sakset fra Skriket)

.

Redaktørens betraktninger
Så er det tilbake til striskjorta og de vanlige rutiner.
Selv om vi hadde en flott tur i USA er det godt å være tilbake
i sitt eget hjem og de kjente omgivelser.
Første stopp ved Norsk Høstfest i Minot hvor vi traff Solveig
og Tor Otto. Andre kjente var Dolores Baldry, Dan og Betty
Rud, Eivid Heiberg og sikkert mange flere. Som dere sikkert
husker hadde vi besøk av Steinar Halse på et møte. Der fortalte
han om sine planer om å utgi Vangsgutane på engelsk. På
Norsk Høstfest ble Vangsgutane solgt for første gang i USA.
Halve siden var på norsk, den andre halvparten var på engelsk.
Fra Minot gikk turen til Bismarck og Fargo hvor vi traff på
mye familie og venner. Så gikk ferden til South Dakota og
Black Hill området med bl.a. Mount Rushmour og Crazy Horse
monumentene. Her ble vi møtt av sesongens første snø.
Besøket i disse traktene var meget interessante. Så gikk ferden
videre til Des Mones i Iowa hvor det ble mer familiebesøk og
seigthseeing. Vi besøke bl.a. Iowa State Parlament og en
vingård med navn Snus Vinery. Dette var eid av 5. generasjon
svensker. Her smakte vi på “verdens beste rødvin”, Sven Red.
Fra Iowa gikk turen til Wisconsin og Marshfield. Her bodde
vi hos Don og Dorothy. Foruten å treffe igjen mange gode
venner var vi en liten tur med 4-hjuling i området der Don og
sønnene drar på jakt. Så gikk turen tilbake til Minneapolis
hvor de siste dagene av ferien ble tilbrakt. Bl.a. var vi invitert
hjem til Jim og Marlene, vennene til Solveig og Tor Otto, på
en deilig middag og hyggelig kveld. Ellers ble tiden i Minneaplis
tilbrakt sammen med familie og på Mall of America. Et besøk
på Sons of Norways hovedkontor og den “norske butikken”
Ingebretsen ble også tid til. Vi var også en tur på Fort Snelling,
et gammelt gjenoppbygget fort fra 1800-tallet..
Jeg har jo alltid visst at det var en tidsforskjell mellom Norge
og USA, men at det også gjelder alder visste jeg ikke. Jeg
dro til USA med en “kartleser” i slutten av 50-tallet og kom
hjem med en  i begynnelsen av 60-tallet.
Ellers skal vi hilse til alle i Oseberg fra alle gode venner i Bis-
marck, Fargo og Marshfield.
På vårt medlemsmøte i november skal det stemmes over
nominasjonskomiteens forslag til styre for 2010. Forslaget er
gjengitt annet sted i avisa. Og husk: Benkeforslag er tillatt.Siden
forslaget om økning av kontingenten ble utsatt på
oktobermøtet må det stemmes over nå. Pr. d.d har vi ingen
medlemmer i gruppen 16-24 år, så en økning her vil ikke få
innvirkning for noen av dagens medlemmer. De under 16 år
går fortsatt gratis.
Gleder meg til å treffe igjen mange på Thanksgivingfesten og
også på vårt medlemsmøte tirsdag 10. november.

Med broderlig hilsen Sven-Anders


