Medlemsavis for OSEBERG LODGE, Sons Of Norway - Tønsberg
Nr. 12 - 23. årgang
Desember 2003

Velkommen til julemøte tirsdag 9.
desember kl. 19.00
i kantina til Nøtterø
Sparebank, Teie Torv
Så er vi kommet frem til årets siste
medlemsmøte. Foruten den vanlige
forretningsdelen, blir det innsettelse av det
nye styret ved president Arild Andersen fra
Edvard Munch Lodge i Horten. Vi skal ha
seremoni for de som er blitt nye medlemmer
i løpet av 2003, og vi skal dele ut pins for
“lang og tro tjeneste” i Sons of Norway. Vi
skal også ha trekning på vårt lotteri. Og
selvfølgelig blir det noe å bite og en hyggelig
prat mellom gode venner. Og nesten direkte
fra CD-innspilling og radioshow i USA
kommer Tormod B. Rogne, alias

Plystreren

og underholder oss med fin musikk. Og skulle
du mangle ideer til julegaver, eller kanskje
en gave til deg selv, har han med seg CDèr
for salg. Unn deg en avbrekk i
juleforberedelsene, og kom på møtet.

Søknad om medlemskap

Anne Asplin, Stamnåsveien 12, Ramnes
Sverre Hanche, Sandefjord
Sigmund Faret, Korsholmvn. 16, Tjøme
søker alle om medlemskap i Oseberg Lodge

Vi gratulerer
3/12 Hanne M. Solem
4/12 Laila Krüger
14/12 Finn A. Wang
18/12 Raymond Kibsgaard
20/12 Aage Rosland
24/12 Marit Ferner

Våre Flittige Liser
bytter synål og strikkepinner ut med kniv og
gaffel fredag den 19. desember. Da avholdes
den tradisjonelle julekosen hos Kari
Bjerkgård, Sildreveien 44. Av hensyn til
matbestilling er det påmelding senest på vårt
møte 9/12 eller på tlf. 33 36 88 64. Her får
du også flere opplysninger hvis det er noe
du lurer på. Drikke til maten og resten av
kvelden tar du selv med deg.
PS: For LATE LARS‘er blir det nok en
bytur etter bowlingen den kvelden. DS

Vervekampanje

Fra Minneapolis og D8-styret har vi fått
klarsignal for å gå ut med en vervekampanje
i november og desember. Det betyr at de som
blir medlemmer i denne perioden, kun betaler
kr. 50,- til lokallodgen. De øvrige avgifter
bortfaller, og først fra 1/1 2005 betales full
kontingent. Alle som verves under denne
kampanjen, må være registrert i USA innen
31/12, men opptaket kan skje på januarmøtet.

Bowling

Vi treffes fortsatt hver fredag fra kl. 18.30 i
Centrum Bowlinghall. Alle hjertelig
velkommen. Sko og kuler finnes i hallen, så
du trenger ikke investere i eget utstyr. Her er
du like velkommen enten du er “proff” eller
nybegynner. Du er også velkommen bare som
heiagjeng. Vår uhøytidelige handicapturnering ga dette resultat for november (2
serier): 1) Solveig 371, 2) Per 348, 3) Else
Mari 344, 4) Arild 336, 5) Wenche 333, 6)
Martin 299, 7) Jan Erik 298, 8) Åsmund 293.
(OBS: Ingen bowling 26/12)
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Fra presidentens skrivebord
Ute er det grønt, men i følge kalenderen er det snart jul. Det
betyr også at vi snart skal samles i et julepyntet møtelokale
for siste gang dette året.Vi skal sette inn styret for 2004. De
som har blitt medlemmer i løpet av 2003 skal bli ønsket
velkommen inn i vår organisasjon på tradisjonell måte og få
sine medlemsnåler. Videre er det mange som har vært
medlemmer i lang tid, helt opp til 35 år, og disse skal også få
sine nåler med antall år utdelt. Nå lurer du kanskje på hvordan
noen kan ha vært medlem i 35 år, når Oseberg ble stiftet i
1982. Svaret er at mange ble medlemmer i Sons of Norway
mens de studerte, jobbet og seilte på Amerika. Etter
hjemkomst til Vestfold har de så overført sitt medlemskap til
Oseberg. Alle de som dette gjelder for, vil få eget brev
medfølgende denne avis. Håper dere har tid til å komme.
Når vi nå har startet på desember, betyr det at vi har lagt
november bak oss. Og det ble med mine øyne en vellykket
måned for Oseberg. Et godt besøkt novembermøte lot seg
trollbinde av Per Henriksen og hans tur til Amazonas. Og 37
personer møtte opp på vår første Thanksgivingaften. Og
tilbakemeldingene var så positive at vi har satt opp en ny
Thanksgivingaften også i 2004.
En av fordelene med at det sittende styret fortsetter også neste
år, er at vi kan starte planleggingen for 2004 i god tid. På siste
styremøte ble de arrangementene vi tenker å gjennomføre i
2004 plottet inn. Og selv om alt vedrørende 2004 skal tas
opp på januarmøtet, kan vi vel allerede nå røpe at det kommer
til å gå i god, tradisjonell Oseberg-stil.
2004 er også kongressår, og vi har fått innbydelsen fra
Haugaland Lodge som arrangerer kongressen i Haugesund i
tiden 10.-13. juni. Nå som de gode, faste bingo-inntektene
har bortfalt, må vi vurdere om vi har råd til å sende full kvote.
Alternativene er å innføre egenandel, eller å sende redusert
delegasjon. En kongress er viktig, men vi skal jo ha penger til
andre ting også i løpet av et år. Og det med økonomien tror
jeg er en av årsakene til at flere og flere nå snakker om å ha
kongress hvert 3. eller 4. år, istedenfor hvert 2. år. Tenk over
det, vi kommer også tilbake til denne saken i januar.
Så håper jeg riktig mange av dere kommer på medlemsmøtet
vårt den 9. desember. For husk: selv om du ikke har alle syv
kakeslagene og det er litt støv i bokhylla, så blir det jul allikevel.
Et par timers avbrekk med gode venner er også viktig.
Til slutt vil jeg takke alle medlemmer for at dere har stilt opp
på våre medlemsmøter og andre arrangementer i løpet av året.
Aktiv eller passiv, dere har alle på en eller annen måte bidratt
til at Oseberg fortsatt består og har klart å gjennomføre de
arrangementene vi har hatt i 2003. God jul og godt nytt år.
Med broderlig hilsen Sven-Anders
Søster Lodger

Fredriksten Lodge
Myrmarken Lodge
Trolldalen Lodge

3-125
5-609
6-139

Visste du at
- Gretchen Bjork, medlem av Fosselyngen Lodge i Wisconsin
etterlyser pennevenner. Ta kontakt på bjork@execpc.com
eller se vår augustavis for flere opplysninger
- ved å klikke den inn på www.norway.org kan du lese News
of Norway, som er Den Kongelige norsk ambassade i
Washingtons offisielle avis. Ved å legge igjen din e-mail adresse
blir du regelmessig oppdatert på Norge og norske
arrangementer i USA.
- nå er tiden inne for å tenke camps. SKOGFJORDEN er for
sommeren 2004 fra 28. juni til 17. juli. En uke hos vertsfamilie
i Minneapolisområdet før turen går opp til Bemidji nord i Minnesota for 2 ukers opphold på Skogfjorden som er en del av
Concordia Language Villages. Den totale prisen vil bli ca. kr.
19.000,-, avhengig av dollarkursen. Distrikt 8 gir en støtte på
kr. 2.500 til deltagere på campen som har foreldre eller
besteforeldre som er medlemmer. I tillegg kan du søke
lokallodgen som støtte. Aldersgruppe 14-17 år. Leirkoden er
NB42, du finner info og søknadsskjema på
www.ConcordiaLanguageVillages.org, her finner du Norwegian/Skogfjorden. Du kan også kontakte Anne-Lise Staupe
Gaard på tlf. 91 11 87 53, email: agaard@online.no Søknadsfrist
1. februar.
- CAMP LITTLE AMERICA finner sted på Vangen Skisenter
i Østmarka ved Oslo i tidsrommet 8.-14. august. Aldersgruppe
9-12 år. Interesserte kan ta kontakt direkte med campens leder
Dagny Nystuen på tlf. 22 62 0 72 for å få tilsendt
søknadsskjema. Pris kr. 3.000,-. Distirkt 8 støtter med kr. 500,for medlemmers barn/barnebarn.. Du kan også søke lokallodgen
om støtte.
- ved å ta vare på brukte frimerker og telekort hjelper du Tubfrim
med å skaffe penger til ungdom som trenger en hjelpende hånd.
Samleesker kan du få på medlemsmøtene. Her kan du også
levere det du har samlet på.

God Jul og
Godt Nytt år
ønskes alle medlemmer av Sons of
Norway og deres
familie i Norge,
USA og Canada.

.

Fredriksten Lodge, Sons of Norway Hall, 187 State Rd. 4. fredag kl. 20.00
Faith Lutheran Church, 207 S. Cherry, 1. lørd. kl. 9 Jan.-Mars, 1. tirsd. kl. 19 Apr.-Des.
American Legoin Post 7, 330 W Franklin St. 4 torsdag kl. 19.30

