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Nr. 12 - 26. årgang Desember  2006

Tirsdag  12. desember kl.
19.00 avholdes årets siste
medlemsmøte i lokalene til
Tønsberg Arbeiderforening,
Kammegata 5, Tønsberg
Vi ønsker alle hjertelig velkommen til å være
sammen med oss på årets siste møte. Det blir
som alltid en liten forretningsdel, vi skal sette
inn styre for 2007, dele ut medlemsnåler og
jubileumsnåler. Det blir litt å bite i, et lite
lotteri og ikke minst, hyggelig samvær med
gode venner i en kanskje hektisk førjulstid.
Håper at du tar deg fri fra kakebaking,
gavekjøp og rundvasking denne dagen.

Bowling
Som kjent er vi å treffe i Centrum
Bowlinghall hver fredag fra kl.18.30. Alle
hjertelig velkommen.
Resultat handicapturnering 1/12: 1) Solveig
539, 2) Sven-Anders 511 3) Arild 463 4) Per
456.
Turneringen i Arendal finner sted lørdag 31.
mars. Mer info kommer senere, men sett
allerede nå av denne helgen.

God Jul og
Godt Nytt År
ønsker alle

medlemmer og deres
familier i Oseberg
Lodge og Sons of
Norway forøvrig i

Norge, USA og
Canada

Birkebeiner Lodge
ønsker alle velkommen til 20-års jubi-
leumsfest  på Glomstad Gjestehus, Tretten
lørdag 13. januar 2007 kl. 18.00. Jubi-
leumsmiddag: Glomstads Koldtbord med
varmretter kr. 275,-. Underholdning. Innset-
ting av nytt styre. Middag pluss 1 overnatting
i dobbelt rom med frokost kr. 790,-. Week-
end pakke: Jubileumsmiddag pluss 2
overnattinger, 2 frokoster og 1 lunsj kr. 1275,-
Påmelding innen 23. desember til Janna
Glomstad, e-post glogap@online.no eller
telefon 61 27 62 57.

Styret for 2007
På novembermøtet ble følgende styre valgt:
President: Sven-Anders Kjønnerød
Visepresident: Torild Trolsrud
Sekretær: Anne Lise Berenger
Kasserer. Per Rygh
Medlemsekretær: Solveig S. Kjønnerød
Aktivitetsleder. Svein Ivar Egrem
Marshaller. Kari Bjerkgård, Unni Fevang,

  Torstein Fossum og Wenche Jacobsen
Redaktør: Sven-Anders Kjønnerød
Innsettelse av det nye styret blir i på
medlemsmøtet i desember og innsettende
offiser er Wilfred Aasheim fra Edvard Munch
Lodge 8-019.

Vi gratulerer
  2/12: Tormod Borgen Rogne
  3/12: Hanne M. Solem
  3/12: Laila Krûger
18/12: Raymond Kibsgaard
20/12: Aage Rosland
24/12: Marit Ferner
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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

Dear Sons of Norway member
 Astri My Astri Publishing has just opened a NEW bilingua

website  http://www.astrimyastri.com

PROMOTING:
- English Norwegian – Engelsk Norsk – Bilingual Books
- Norwegian Heritage and Culture
- Norwegian-American Genealogy
- Unique Language Learning Tools
- Scandinavian Studies, History and Education
For the complete story see “Immigrant trunk rescue leads to
Astri My Astri Publishing” that was featured on the home page
of Norway.com
http://www.norway.com/publish.asp?id=604

God dag!
Velkommen på tur med Bike for Peace: Jorden Rundt i januar-
februar 2007 og Vancouver - San Francisco august-september
2007 .Undertegnede er medlem i Leiv Eiriksson Lodge 8-021
Sandnes og Jæren. Vennligst gi tilbakemelding snarest hvis du
blir med .Se ellers oversikt over våre turer i 2007-2008
Beste hilsen Tore Nærland, Mauritz Kartevolds veg 17
leil 204, 4340 Bryne tlf 51 48 77 77
www.bikeforpeace.no e-mail: tore.naerland@brynealle.no

Trekningen
av vårt årslotteri ga følgende resultat:
1. pr. 1/2 gris Lene Kjønnerød. 2. pr. dukke m/vogge Fam.
Bjerkgård, 3. pr: Drill m/ustyr Raymond Kipsgård. 4. pr. Kalkun
Elsa Nilsen. 5. pr Kaffetrakter Sandra Bekken. 6. pr. Kakeform
m/lokk Kari Kjær. 7. pr.  Juleløper Solveig og Svein Berntsen
8. pr. Korsstingsduk Marte Elin Besseberg. 9. pr. Pledd Kari
Bjerkgård. 10. pr. Bag m/toalettmappe Ingrid og Torstein
Fossum.11. pr. Vinholder Jan Erik Christiansen. 12. pr. pledd
Kirsten Dokmo. Det ble solgt lodder for kr. 12.990,-. Hjertelig
takk til alle som har bidratt med gevinster, solgt lodder og ikke
minst til alle dere som har kjøpt lodder. Tusen takk!!!!!!!!!!!!

Flittige Liser
har sin juleavslutning hos Kari Bjerkgård, Sildreveien 44, Eik
fredag 15. desember kl. 18.00. Pga. matbestilling må de som
ønsker å delta gi beskjed senest 10/12 på tlf. 33368884. Det du
ønsker å drikke til maten og senere på kvelden må medtas.
Resten går av felleskassa.

Ski for Light 2007
Ski for Light 2007 er satt til 21. - 28. januar. Sted er North Conway i
New Hampshire i USA.  Forhåpentligvis er det mer snø der enn det er
her i skrivende stund. Vi har ikke fått inn noen søknader om støtte for
eventuelt deltagelse i Ski for Light 2007. Vet du om noen som har
tenkt å dra, be dem ta kontakt med styret så kanskje vi kan ordne litt
økonomisk hjelp. Vi har jo tidligere støttet deltagere til Ski for Light
økonomisk.

Fra presidentens skrivepult
Årets siste avis skal skrives. Ett år går fort, og også 2006 har
vært et aktivt og godt år for Oseberg Lodge.
Når dette skrives, viser en titt ut av vinduet at en heller føler
seg hensatt til våren enn at det snart er jul og nytt år.
På vårt desembermøte skal de som ble valgt inn i styre for
2007 innsettes. Som dere ser av listen et annet sted i avisen,
er det noe nytt, noe gjenvalg og noen har byttet plasser i styret.
Uansett er jeg sikker på at alle vil jobbe for at også 2007 skal
bli et godt år for Oseberg Lodge. Men vi er avhengig av
medlemmenes oppslutning for at ting skal bli vellykket.
På desembermøtet blir det også offisiell innsettelse med
utlevering av medlemsnåler til de som har kommet til oss i
løpet av 2006. Vi har også medlemmer som skal få
jubileumsnåler for alt fra 5 til 35 års medlemsskap. Disse det
gjelder har fått brev om hva som skal skje den 12. desember.
Håper alle har anledning til å møte opp.
Foruten våre faste medlemsmøter hver måned, har vi en ivrig
bowlinggjeng som møtes hver fredag, vi har ivrige Flittige Liser
som møtes en gang i måneden. Ønsker forresten de av våre
damer som drar til Glasgow snart en god tur. Kanskje vi får
høre litt fra turen på vårt medlemsmøte.
I løpet av 2006 har vi også hatt mange gode stunder sammen
med våre gode venner i Edvard Munch Lodge i Horten. Jeg
er sikker på at også 2007 vil bli det samme.
Ellers er det fint om dere kan gi styret tips om hva dere ønsker
vi skal gjøre i det kommende året. Selv om vi har mange
tradisjonsrike arrangementer som helt sikkert fortsetter bør
man alltid være åpen for nye impulser.
På novembermøtet prøvde i år for første gang å ha et lite
julemarked. Selv om salget nok ikke nådde de samme høyder
som handelsstanden i Vestfold opplever i disse julestridagene,
fikk flere av medlemmene vist at det er mye kreativitet blant
dem. Kanskje dette også inspirerte flere til  sette igang med et
håndarbeide, slik at vi til neste år før flere som vil vise hva de
kan lage hjemme.
Da ønsker jeg bare alle lykke til med juleforberedelsene og
håper at dere setter av noen timer for å komme på vårt
medlemsmøte tirsdag 12. desember kl. 19.00

Med broderlig hilsen Sven-Anders

Tubfrim
Husk at brukte frimerker ikke må kastes med tas med på
medlemsmøtene. I perioden juni 2004 til mai 2006 samlet
Osebergs medlemmer inn 5,174 kilo, noe som tilsvarer 71 g
pr. medlem. Best i Norge var Eidsvold Lodge med 73,708
kg, noe som ga 1714 g pr. medlem. Totalt samlet medlemmene
i Norge inn 266,506 kilo frimerker til Tubfrim.


