Oseberg Avis
Medlemsavis for OSEBERG LODGE 8-001, Sons of Norway—Tønsberg
Nr. 11 — 30. årgang
November 2010

Velkommen til medlemsmøte tirsdag 9. november
kl. 19.00 i kantina til Nøtterø Sparebank, Teie Torv
På programmet for forretningdelen står bl.a. valg. Nominasjonskomiteens forslag finner du et annet sted i avisa. Ellers blir det d de tingene som alltid står på dagsorden under Forretningsdelen.
Senere på kvelden blir det servert kaffe og noe å bite i. Tid til hyggelig samvær og en liten utlodning blir det
også. Denne kvelden får vi besøk av Benita Torsholm en amerikansk dame bosatt i Sandefjord som
vil vise oss sine produkter av sydde malerier. Vel møtt alle sammen.

Minner om Thanksgivingsfesten
som avholdes lørdag 6. november kl. 18.30 på Eik Speiderhus. Påmeldingsfristen går ut
28. oktober men for eventuelle etternølere forsøk å ring Else Mari på 91889368. Kanskje det er plass til noen flere? I USA feires Thanksgiving torsdag 25. november. Vi
tjuvstarter litt for å unngå julebordstiden. Canada er også tidlig ute. De feiret Thanksgiving mandag 11. oktober

Nominasjonskomiteens forslag til styre for 2011
Ser slik ut: President Torild Trolsrud (gjv.), visepresident Solveig Sørensen (gj.v.). Sekretær/redaktør SvenAnders Kjønnerød, (gjv), kasserer Solveig S. Kjønnerød (gjv.), medlemssekretær Anne Lise Berenger (gj.v.),
aktivitetsleder Else Mari Christiansen (gjv), marshaller Martin Bjerkgård, Kari Bjerkgård, Wenche Jacobsen
og Ingun Rosten Larsen (alle gjenvalg). Revisorer Arild Hassum og Tor Otto Sørensen (begge gjv.) Varamann
til revisorer Birger Lassen (ny). Valget foregår på vår novembermøte. Det er lov å komme med benkeforslag.
Det hadde jo vært hyggelig om det kunne blitt flere kandidater til vervene. Men husk at den du foreslår er blitt
spurt på forhånd og sagt ja til å ta et verv.

Nye medlemmer
På vårt oktobermøte ble Gunvor Kvasnes og Egil Bjørnholdt enstemmig opptatt som medlemmer av foreningen. Vi ønsker dem hjertelig velkommen som medlemmer og håper å se dem på våre
møter og andre arrangementer.

Vi gratulerer
5/11 Arild Hassum, 22/11 Linn Therese Solem 25/11 Sophia Krüger Chaffery
3/12 Hanne M. Solem. 3/12 Laila Krüger 5/12 Andrea Hassum

Skal du til USA/CANADA?
OK-Reiser gir 5% rabatt til SoN-medlemmer
Med ektefelle 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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Redaktørens betraktninger
Tirsdag 2. november går USA`s innbyggere til valgurnene for å velge nye senatorer, kongressmenn og Guvernører. Tirsdag 9. november går Osebergs medlemmer (om ikke til urnene) så i hvert fall til valg på styre for 2011. Som dere ser
annet sted i avisa innstiller nominasjonskomiteens medlemmer på gjenvalg på hele styret. Eneste nykommer er varamann til revisorer. Om dette skyldes at det sittende styret har gjort en glimrende jobb, eller mangel på nye kandidater er
uvisst. Jeg er imidlertid redd for at det siste er riktig. Det å sitte i styret i en lodge er noe alle kan klare. Det handler bare
om interesse og være villig til å sette av litt tid. Styret samarbeider godt og er det noe du lurer på er det alltids noen andre
som kan være behjelpelig. Dersom de sittende styremedlemmer følger seg ”tvunget”til å si ja år etter år dabber interessen
og det blir gjort en dårligere jobb. Det igjen går ut over lodgen. Dette er ikke noe enestående for Oseberg Lodge. Dette
gjelder de fleste lodger, og andre foreninger og organisasjoner for den saks skyld. På lodgemøtet i november er det lov å
stille med benkeforslag. Ingen i det sittende styret blir fornærmet om de får litt konkurranse og kanskje et hvileår for så
å komme tilbake etter noen år med fornyet glød for å drive lodgen til større fremgang. Hvem tar utfordringen?
På oktobermøtet viste Åsund Thomassen oss hvor vakkert landet vårt er om høsten med dens mange fine farger. Det var
nok mange som kunne tenke seg en ferietur i de mange fine landskapene vi fikk se lysbilder av
Men før vi kommer til medlemsmøtet 9. november skal vi kose oss med kalkun og hyggelig selskap på Thanksgivingsfesten vår.
Av andre aktiviteter i november nevnes bowling på fredagskveldene og vår Flittige Liser møtes 16. november
Ha en fortsatt fin høst, og nyt solen og de fine høstfargene før snøen kommer og farger terrenget hvitt.
Ellers kan jeg nevne at vi har fått bekreftet at D8-president Odd Harald Olsen og D8-kasserer Per Mikalsen kommer på
vårt medlemsmøte 14. desember. Da blir det innsettelse av det nye styret og utdeling av pins for lang og tro tjeneste.
Så gleder jeg meg til å se riktig mange av dere på vår Thanksgivingsfest 6. november og medlemsmøtet 9. november.
Med broderlig hilsen Sven-Anders

Har du…..

byttet adresse, fasttelefon, mobiltelefon, e-postadresse eller annet siden du fylte ut søknadsskjemaet
vårt? For at du skal kunne motta Viking Magazin, lodgeavisa, medlemskontingenten og annet fra hovedkontoret eller
lokallodgen, er det viktig at opplysningene om deg stemmer. Du kan endre dette ved å gå inn på
www.sonsofnorway.com og logge deg inn på Members only øverst til høyre. Da får du vite den videre fremgangsmåten.
Du kan også sende en mail til address@sofn.com og opplyse om de korrekte opplysningene.

Våre Flittige Liser

har sitt neste møte hos Liv Sollum, Bjørnestien 17 F, Horten tirsdag 16. november til
vanlig tid. Samkjøring kan jo avtales på neste medlemsmøte eller ved å ta en telefon til noen av de andre Flittige Lisene
nær der du bor.
Fredag 17. desember blir det julemøte hos Solveig Sørensen, Sandefjord. Mer info om dette møtet kommer i neste avis.

Våre Bowlere

har sine faste treff hver fredag fra kl. 18.30 til ca 20.00 på Sjøsiden Bowling, Vallø. Fredag 3.
desember har vi fått melding om at hallen er opptatt men det kan jo endre seg inn den tid, så følge med etter hvert.

Thorleif Haug Lodge

inviterer til Thanksgivingsfest søndag 21. november kl. 14.30 på Tyrifjorden Hotell, Vikersund. For mer informasjon og påmelding ta kontakt med Ranveig Moen, tlf. 32 85 20 03/mobil 93 42 72 03
eller e-post ranveig.moen1@lifi.no

Edvard Munch Lodge

inviterer til julebord lørdag 4. desember kl. 18.30 i Sjømannsforeningens lokaler.
Mer info om pris/påmelding osv. kommer etter hvert så følge med i avisa eller på møtene.

Lotteriet

vårt nærmer seg slutten. Vi trekker tirsdag 23. november på styremøtet så alle loddbøker må være innlevert senest 22. november. Du kan levere på medlemsmøtet, Thanksgiving, Flittige Lise-møtet, på bowlingen eller til
noen i styret.

Frimerker/ringer

du husker vel å klippe av frimerkene fra all post du får.Tubfrim er avhengig av stadig nye
forsyninger. Og du sparer vel på ringene fra brus-/øl boksene. Disse brukes til å lage proteser. Ta med deg frimerker og
ringer til våre medlemsmøter så skal vi sørge for at de kommer til rette vedkommende.
Søster Lodger: Fredriksen Lodge 3.125 Fredriksten Lodge, Sons of Norway Hall, 187 State Rd. 4. fredag kl. 20.00
Myrmarken Lodge 5-609 Faith Church, 207 S. Cherry, 1. lørd. Kl. 9 Jan-Mars, 1. tirsd. Kl. 19 April-Des.
Trolldalen Lodge 6-139 American Legon Post 7, 330 W. Franklin St. 4 torsdag kl. 19.30

