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Årets siste medlems-
møte avholdes tirsdag
13. desember i Tøns-
berg Arbeiderforen-
ings lokaler, Kamme-

gata 5, Tønsberg
Ja, så kan vi ønske velkommen til julemøtet.
Selv om mange nok er inne i en hektisk tid
med juleforberedelser, håper jeg dere tar dere
tid til å komme på møtet og slappe av noen
timer. Vi begynner som vanlig med en liten
forretningsdel før det sosiale overtar med litt
å spise og en kaffekopp. Vi får besøk av
PRESIDENT I EDVARD MUNCH
LODGE, JAN THORSEN som skal sette
inn det nye styret. Til å underholde oss får vi
besøk av TORMOD “PLYSTREREN”
BORGEN ROGNE. Han tar med seg et
utvalg av sine CDèr for salg. Kanskje en ide
til en julegave? En liten utlodning blir også,
så har du anledning til å ta med en liten
gevinst hadde det vært fint.
Dagsorden: 1) Eventuelle saker og
innkommen post 2) Innsettelse av nye
medlemmer 3) Overrekkelse av nåler til
jubilanter 4) Innsettelse av det nye styret.

Vi gratulerer
18/12 Raymond Kibsgaard
20/12 Aage Rosland
24/12 Marit Ferner
 7/1 Per Erik Borge
 7/1 Finn Johannessen

Camp Little America
Brosjyre og påmeldingsskjema er nå kommet.
Denne er for barn i alderen f.o.m. 9 t.o.m. 12
år og avvikles i tiden 6/8 til 12/8. Kan fåes
på medlemsmøtene eller send en mail til
svkjoenn@online.no så sender jeg den til deg
på mail. Søknadsfrist 1. mai 2006.

Styret for 2006
På medlemsmøtet vårt i november ble
følgende valgt til å lede lodgen i 2006:
President Sven-Anders Kjønnerød
V-president: Her kan ditt navn komme
Sekretær: Solveig Sende Kjønnerød
Kasserer. Per Rygh
Medl.sekr.: Torild Trolsrud
Aktivitetsled.Svein Ivar Egrem
Marshaller. Kari Bjerkgård

Else Mari Christiansen
Unni Fevang
Wenche Jacobsen

Redaktør: Sven-Anders Kjønnerød

Våre Flittige Liser
har sitt julemøte fredag 16/12 hos Solveig
Sørensen, Åsane 25 E, Sandefjord.  Hånd-
arbeidet kan få ligge i ro hjemme denne
kvelden. Ta kontakt for fellestransport.

Bowling
Vi er å treffe i Centrum Bowlinghall hver
fredag fra kl. 18.30 (ikke 23/12). Vel møtt
alle nye og gamle bowlere. Sko og kule får
du låne i hallen, så manglende utstyr er ikke
noen unnskyldning for å holde seg hjemme.
La fredag i bowlinghallen være en fast start
på weekenden.
Resultater fra hadicap-bowlingen i oktober:
1) Martin 616 2) Anne Lise 532 3) Per 522 4)
Solveig 520 5) Sven-Anders 519, 6) Else Mari
493 7) Åsmund 478
I november fikk vi disse resultatene: 1)
Solveig 546 2) Sven-Anders 529 3) Åsmund
516 4) Per 503 5) Torstein 487 6) Else Mari
480 7) Arild 472.
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Søster LodgerFredriksten Lodge3-125 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

The Third District’s  oldest lodge, Faerder

Lodge #109 of Brooklyn, New York, will be celebrating its
95th Anniversary on Saturday, March 25, 2006.
Please mark your calendars for this special occasion.
Additional information will be forthcoming in the near
future.

Fra presidentens skrivebord
Mens jeg sitter og skriver disse linjene, faller det litt snø utenfor
vinduene og plenen er blitt hvit. Håper det holder seg hvitt nå
som det stunder mot jul.
Snart skal vi ha årets siste medlemsmøte - “julemøtet”.
Tradisjonen tro skal vi ha offisiell innsettelse av de medlememne
som er blitt tatt opp i løpet av året. Vi har også i år mange
medlemmer som skal få tildelt sin nål etter å ha oppnådd et
visst antall år som medlem av Sons of Norway. Og ikke minst,
vi skal sette inn det nye styret. Og kanskje det viktigste, vi
skal hygge oss sammen med gode venner og slapp av noen
timer i alt strever som er rundt oss nå i disse førjulstider.
De som jubilerer har fått eget brev om dette hjem i posten.
Håper alle har anledning til å komme.
Siden jeg skrev denne spalten sist, har vi hatt et hyggelig
novembermøte med besøk av Torbjørn Gripsland som fortalte
om nordmenn og deres etterkommere på Hawaii. Fristet det
med en tur dit arrangerer Nordmann-Forbundet jubileumstur
til Hawaii 9.-24. februar 2006. Nærmere opplysninger om
dette kan du få på telefon 21 60 98 80. God tur.
Vi har også feiret Thanksgiving sammen med medlemmer av
Edvard Munch Lodge og venner av våre egne medlemmer.
Nok en gang sørget Gimle Catering for at vi kunne nyte deilig
kalkun med tilbehør og karamellpudding til dessert. Takk også
til våre damer som bakte deilige kaker til kaffen. Utover
kvelden ble det tid til en dans og hyggelig prat ved bordene.
En amerikansk auksjon sørget for at kvelden gikk med
overskudd.
I løpet av året er det mange medlemmer som trer støttende til
når vi i styret trenger en hjelpende hånd med å få alle våre
arrangementer vel i havn. Som over alt ellers er det bestandig
noen som yter litt mer enn andre, men jeg sier bare: Ingen
nevnt, ingen glemt: TAKK TIL DERE ALLE SAMMEN.
Og på egen og det øvrige styrets vegne takker jeg dere for
den tillit dere har gitt oss ved  å velge oss til å lede lodgen i
2006. Også i 2006 vil vi få nok å aktivisere oss med. Det er
jo kongressår, og D8`s kongress avholdes i Kristiansand. Mer
om dette kommer i senere aviser.
Så håper jeg bare at riktig mange av dere tar dere tid til å
koble litt av fra alt julemaset som nå sikkert skjer i de mange
hjem, og tar turen til vårt medlemsmøte tirsdag 13/12.

Med broderlig hilsen Sven-Anders

Minner om at fristen
for å melde seg på til Ramnes Trekkspillklubbs julebord er
fredag 2. desember og søndag 4. desember er fristen for å
melde seg på til julebordet som Edvard Munch Lodge
arrangerer. Lørdag 10. desember er dato for arrangementene.

Trekning av årets lotteri
ble foretatt på styremøtet den 22. november. Og de heldige
vinnerne ble:
1) 1/2 gris: Torild Jacobsen
2) Kalkun: Anne Lise Berenger
3) Drill m/tilbehør: Else Mari Christensen
4) Hardangerlper m/farger: Karina Olafsen
5) Hardangerløper, hvit: Solveig Sørensen
6) Påskeløper: Knut Evju
7) Stekepanne: Tore Grøstad
8) Smørbrødgrill: Julie Jacobsen Lien
9) Genser: Helene Ruvol
10) Bag: Knut Evju
11) Puslespill: Tor Otto Sørensen
Gevinstene er eller blir utlevert til vinnerne. Takk til alle som
hjalp oss med gevinster, kjøpte og solgte lodd. Og like over
nyttår er det bare å brette opp armene for et nytt lotteri.

God Jul og
Godt Nytt år
ønskes alle

medlemmer og
deres familie i

Oseberg Lodge og
Sons of Norway

forøvrig både her i
Norge og

i USA og Canada


