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 Ramnes Trekkspillklubb
20 år lørdag 12. januar
Våre gode venner i Ramnes Trekkspillklubb feirer
sitt 20 årsjubileum lørdag 12. januar kl. 18.00 på
Sagatun i Vivestad, og håper også medlemmer av
Oseberg Lodge ønsker å delta i feiringen. Det vil
bli en kort gjennomgang av klubbens historie, en
kort opptreden fra scenen før det blir servert
koldtbord med en øl/mineralvann foruten kaffe.
Øl og mineralvann utover dette kan kjøpes.Etter
maten blir det dans til de innbudte klubbers musikk
etter oppsatt liste. Vi avslutter kvelden kl. 01.00.
Pris for dette er kr. 100,- pr. person. Påmelding
senest 27. desember til Erik Lie  tlf. 33 39 64 88
eller 48 10 36 91. Du kan også bruke e-post:
eriklie@c2i.net. Dersom det er interesse for det,
blir det satt opp buss fra Tønsberg. Husk å si fra
ved påmelding om du ønsker buss.

Cleng Peerson Lodge
inviterer til 15 års-jubileumsfest lørdag 19. januar
kl. 19.00 på Rainbow Hotel Maritime i Stavanger.
3 retters middag inkl. kaffe kr. 375,-. Drikke til
maten ikke inkludert. Det blir dans til levende
musikk. Innsetting av nytt styre. For tilreisende
har de følgende tilbud om overnatting fra hotellet:
Pris enkeltrom kr. 495,-, dobbeltrom kr. 595,-,
frokost inkludert. Rombestilling skjer direkte til
hotellet på tlf. 51 85 05 00. Påmelding til festen
må skje innen 5. jan. på følgende tlf.: 51 55 26 50,
51 53 29 58, 51 67 79 21.

Bernt Balchen Lodge
inviterer til torskeaften og innsettelse av nytt styre
lørdag 12. januar kl. 19.00 i Frimurerlogen i
Kristiansand. I skrivende stund vet jeg ikke mer,
men er du interessert ta kontakt med Leif Ivar
Tønnessen på tlf. 38 19 80 96.

Tirsdag 11. desemb.
kl. 19.00 ønsker vi
velkommen til årets
siste medlemsmøte
Det avholdes som vanlig i kantina til Nøtterø
Sparebank, Teie Torv og vi begynner kl.
19.00. Etter en kort forretningsdel, blir det
innsettelse av det nye styret. Det blir også
overrekkelse av 10-års nåler til dem som ble
medlem i 1991. Eget brev blir sendt ut til
dem det gjelder. Og selvføgelig blir det
hyggelig samvær med litt julesnadder og
annet å bite i. Det er international director
Terje Solheim som skal sette inn det nye
styret. Han er som kjent like dyktig bak rattet
i bussen som han er på pianokrakken, så det
blir sikkert litt pianomusikk og julesang.
Håper dere alle lar julebakst og annen
juleforberedelse ligge den kvelden, og møter
opp til årets siste medlemsmøte. Vel møtt.
STYRET for 2002 ble som følger: President
Sven-Anders Kjønnerød. Sekretær Wenche
Hanche. Kasserer Per Rygh. Finanssekretær
Solveig S. Kjønnerød, Marshaller: Else Mari
Christiansen, Arild Hassum, Kari Bjerkgård,
Edna Pettersen og Inga Johnsen. Redaktør
Sven-Anders Kjønnerød. Som du ser mangler
vi visepresident og aktivitetsleder. Håper du
bruker tiden fram til neste møte og tenker
om dette kan være  noe for deg.

Julebordet
avholdes som kjent i samarbeide med Edvard
Munch lørdag 8. desember kl. 18.00. på
Holtandalen Catring. Bussen går fra
Tønsberg Jernbanestasjon kl. 17.30. Har du
glemt å melde deg på? Hiv deg på telefonen
og ring 33 36 88 61 så skal vi se om vi kan
få plass til også deg.

Feliz navidad  God jul på spansk

Joyeux nöel      God jul på fransk
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Søster Lodger Fredriksten 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

Fra presidentens skrivebord
Ja, så er snart et år igjen over, og jeg skriver mine siste linjer
i 2001. Et år som har gitt oss i Oseberg lodge mange gode
minner og hyggelige stunder sammen med gode venner fra
vår egen og andre lodger, norske som amerikanske. Men det
har også gitt oss mange tunge stunder gjennom alt det som
har skjedd i verden, særlig de siste månedene. Det er vel naivt
å tro at verden skal bli så mye bedre i 2002, men vi får håpe
at det gode miljøet vi har i Oseberg Lodge holder seg også i
2002.  Vi som skal sitte ved roret også neste år, har allerede
begynt å legge planer for møteprogram og de andre aktivitetene
vi skal ha i 2002. Forhåpentligvis til glede for alle medlemmene.
På novembermøtet ble det luftet tanker om å bytte møtested.
Vi har undersøkt litt rundt omkring og vil komme tilbake til
dette ved en senere anledning. Inntil videre fortsetter vi våre
møter i Nøtterø Sparebanks kantine, Teie Torv kl. 19.00 den
2. tirsdag i hver måned.
Selv om det er en travel måned vi nå er inne i, håper jeg at vi
sees enten på vårt julebord 8. desember sammen med Edvard
Munch Lodge eller på vårt medlemsmøte med innsettelse av
det nye styret tirsdag 11. desember. Kanskje vi treffes begge
dagene. Og til dere som ikke har anledning til å komme, vil
dere et annet sted i avisen finne ut at det er mange muligheter
for å hygge seg med gode venner også i 2002
Dere har sikkert fått brev fra Minneapolis om innkreving av
kontingent. Dere vil snart også få tilsendt en “giro” derfra.
Dersom du ikke er bosatt i USA, eller disponerer en konto i
USA slik at er det er naturlig å bruke dollar, kan du bare
legge den tilside eller ta den med på et av våre medlemsmøter.
Vi vil som vanlig sammen med januaravisen sende ut en norsk
bankgiro som du enten kan betale i banken eller ta den med
på vårt medlemsmøte og betale direkte til vår kasserer.
Dermed slipper du alle gebyrer. Vår kasserer vil så etterhvert
overføre den internasjonale kontingent og distriktskontingenten
til rette vedkommende.
Vi sees vel før jul? Velkommen skal du være.

Med broderlig hilsen Sven-Anders

God jul og godt nytt år
ønskes alle Sons of Norway-

medlemmer med familie i
Oseberg Lodge og i Norge,

USA og Canada

Merry Christmas God jul på engelsk

Flittige Liser`s julekos
finner sted fredag 14. desember hos Kari Bjerkgård,
Sildreveien 44. Av hensyn til matbestilling må du gi beskjed
til Kari på desembermøtet eller ring tlf. 33 36 88 84. Mer
informasjon ved påmelding.

Hyvää joulua God jul på finsk

Ugyldig pass?
Hvis du har et norsk pass som er “håndskrevet” er det ugyldig
etter 1/4 2002. Skal du ut å reise på våren, lønner det seg
kanskje å sjekke om ditt pass er gyldig etter 1/4.

Vi gratulerer
14/12 Finn A. Wang
18/12 Raymond Kibsgaard
20/12 Aage Rosland
24/12 Marit Ferner
27/12 Randi Carlstedt

Chung mung giang sinh God jul på vietnamesisk

Nytt medlem
På vårt novembermøte ble Unni Normann enstemmig opptatt
som medlem. Vi ønsker henne velkommen til Oseberg Lodge.

Fröhliche Weinachten God jul på tysk

Hjalmar Johansen Lodge 8-002
har sendt ut følgende brev til medlemmer og lodger:
Dessverre ble det besluttet på forrige medlemsmøte at vi skal
legge ned lodgen vår fra 1. januar 2002. Det blir derfor heller
ikke flere aviser før siste møte tirsdag 27/11 i Sanitetshuset.
Sonja Bøhmer viser oss diverse dekorasjoner og forteller om
amerikanske juletradisjoner. Det blir bevertning og loddsalg.
Inngangspenger kr. 30,- som vanlig. Vi beklager den
bekjedelige situasjonen som er oppstått i lodgen og vil sende
ut et nytt brev for å orientere om hvilke alternative muligheter
man har for å fortsette medlemskapet i SoN.
Porsgrunn 21/11 -01.

Med vennlig hilsen Gudny Landstad, president

Sung tan cuk ha God jul på koreansk

Adresseendringer
To av våre medlemmer har fått nye adresser den siste tiden.
Hvis du har planer om å sende julekort, er korrekt adresse til
Grethe Magnussen: Røsslyngveien 21, 3173. Og hvis du
ønsker å sende en hilsen til våre “trekkfugler” i Syden, er
adressen til Rigmor og Oscar: AD 545, 01389 Orihuela
Costa, Spania.


