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Nr. 12 - 27.  årgang Desember  2007

Velkommen til årets
siste medlemsmøte
tirsdag 11/12 kl.
19.00 i Tønsberg Ar-
beiderforenings lo-
kaler, Kammegata 5
Året 2007 ebber mot slutten og vi skal
avslutte årets møtesesong på en verdig og fin
måte. Vi begynner som vanlig med
forretningsdelen før vi går over til den sosiale
delen med kaffe og noe å bite i. En liten
utlodning blir det også. Denne dagen får vi
besøk av Distrikt 8`s Internasjonale director
Ernst Granly som skal sette inn det nye styret.
Vi skal også dele ut merker til de av våre
medlemmer som har vært med oss lenge,
samt at de som er blitt medlemmer i løpet av
2007 skal få sin høytidelige innsettelse med
overrekkelse av medlemsnåler.
Så da håper jeg alle tar seg fri fra julehandel
og rengjøring og kommer på møtet denne dag.

Vi gratulerer
 2/12 Tormod Borgen Rogne
 3/12 Hanne M. Solem
 3/12 Laila Krüger
 5/12 Andrea Hassum
18/12 Raymond Kibsgaard
20/12 Aage Rosland
24/12 Marit Ferner
29/112 Elisabeth H. Kjønnerød

Våre Flittige Liser
har sin tradisjonelle juleavslutning lørdag 15.
desember kl. 18.00 hos Solveig Sende
Kjønnerød, Kongslysveien 10. Av hensyn til
matbestilling må påmelding skje innen 9/12
på tlf.33368861/48127201. Det du skal drikke
i løpet av kvelden må medbringes.

Nye medlemmer
På novembermøtet ble Tom Erik Green,
Eikveien 83A og Laila Sundseth Larsen,
Kongs-Eikveien 13 opptatt som medlemmer.
Vi ønsker begge to hjertelig velkommen til
Oseberg. Lodge og Sons of Norway

Lotteriet
vårt er avsluttet med godt resultat.
Trekningen fant sted på styremøtet den 27/
11 og ga følgende  vinnere:
1 pr. 1/2 gris Torild Trolsrud. 2. pr. Kalkun
Inger Margrete Gisle Nilsen 3. pr. Kalkun
Arne Svensen. 4. pr. Dukke m/vugge og klær
Ellen Bøe, 5. pr. Bestill Birgit Andersen. 6.
pr. Klokkestreng Morten Evensen. 7. pr.
Kaffetrakter Monia Berenger. 8. pr. Brødrister
Georg Olsen. 9. Ryggsekk Arvid Røren. 10.
pr. Telefon Else Frida Witsteen. 11. pr.
Eggkoker Morten Evensen. 12. pr. 1 eske kafe
Torbjørg Andreassen.
En stor takk til alle som donerte gaver. Takk
også til alle som hjalp til med salget og til
alle dere som har kjøpt lodder. Vi solgte
lodder for kr. 12.500.

Icelandair
gir rabatt til Sons of Norway-medlemmer på
USA-reiser. Kontakt Henriette Gulseth på
telefon 22 03 40 62 eller send en e-post til
nogroups@icelandair for mer informasjon og
bestilling.

God Jul
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Bowling
Ja nå ser det ut som alt er på plass med bowlinghelga. Det
blir 29-30 mars. Overnattinga blir på Arendal Herregaard på
Tromøya . Prisen jeg har fått er kr. 995.- pr. pers. i dobbelt
rom med helpensjon. Enkelt rom tillegg er kr. 300,-.  Jeg
sender dette ut tidlig for de har en frist med navneliste til ca.
15 februar.  Mer info kommer senere.
Ellers spiller vi fortsatt bowling hver fredag - med noen unntak
når banene er opptatt - fra kl. 18.30. Alle hjertelig velkommen
til en sosial og sportslig opptakt til helgen i Sjøsiden Bowling
på Vallø..
Resultatet av vår uhøytidelige handicapturnering i november
ble som følger: 1) Sven-Anders 634 2) Solveig 591) 3) Arild
515, 4) Martin 509  5) Linn Beate 489 6) Else Mari 464..
Vi har reservert baner  i hele desember, også 21/12 og 28/12
så hvis du trenger et avbrekk fra all julematen er en tur i
bowlinghallen et alternativ for dem som er hjemme.

Tubfrim
Du husker vel å klippe av frimerkene på alle konvolutter og
kort du får. Trenger du samleesker kan du få det på
medlemsmøtene. Ta også vare på telefonkort.

On the twelth day for Christmas my true love gave to

me Twelve drummers drumming, Elleven pipers piping,
Ten Lords a-leaping, Nine ladies dancing, Eight maids a-
milking, Seven swans a-swimming, Six geese a-laving,
Five golden rings, Four colly birds, Three French hens,
Two turtle doves, And a partride in a pear tree

May the twelve days
of Christmas

be especially happy
for all

Sons of Norway
members and
their family

Fra presidentens skrivebord
Dette er ikke bare årets siste “ord fra presidenten” fra meg,
men også de siste jeg skal skrive som president på lenge.
Som kjent får Oseberg ny president og også mange nye
styremedlemmer fra 1/1 -08. Selv skal jeg være med i styret
som redaktør og rådgiver. Forhåpentligvis kommer jeg til å gi
bedre råd enn de som en del kommuner i nord har fått fra sin
rådgiver angående investeringer i USA.
På novembermøtet hadde vi besøk av Steinar Halse, sønn av
Leif Halse som skrev manus til de populære Vangsgutane.
Han ga oss bakgrunnen for hvorfor faren begynte å skrive
disse historiene. Han fortalte også mye om alt det andre faren
drev med, og det var ikke lite. Steinar Halse, som sitter på
rettighetene tl Vangsgutane, forsøker nå å få dem gitt ut i USA
med norsk og amerikansk tekst. Dette ser ut til å være en
utmerket prosjekt.
Også under kaffepraten kom det frem mye interessant om
felles bekjente. Steinars fetter, Christian, var lærer for Solveig
på skolen i Mosjøen, og Jan, som er gammel kjenning av
Raymond og Brith Wencke og som mange av oss traff i Wis-
consin i 2004, var også en kjenning av Steinar. Noen dager
etter møtet ringte Stenar meg og takket for sist. Han kunne
også fortelle at han hadde ringt sin venn Egil i Hommelvik og
lurt på hvor Jan bodde når han var hjemme. Da kunne Egil
fortelle at det var hos ham og at han skulle ringe Jan samme
dag fordi han hadde bursdagen den dagen. Steinar vil også
komme tilbake til oss i løpet av våren med et annet interessant
foredrag han har liggende.
På medlemsmøtet i desember blir det som vanlig innsettelse
av det nye styret. Håper alle som er valgt har anledning til å
komme denne dagen. Vi skal også dele ut merker til medlem-
mer som har vært med oss i mange år, alt fra 5 års nåler til
Diplom og nål for Golden Membership. Vi har også flere nye
medlemmer som skal få sine nåler. De det gjelder har fått
egen innbydelse tilsendt sammen med avisa. Håper vi sees.
Det er ikke bare hos oss det skal settes inn nye styrer. Onsdag
5/12 drar jeg til Drammen og setter inn styret i Thorleif Haug
lodge, og lørdag 8/12 skal jeg sette inn styret i Edvard Munch
lodge. Det skal bli hyggelig å treffe gode venner igjen.
De fleste av oss er nå vel i full gang med juleforberedelser
som vasking, baking, innkjøp og alt som hører julen til. I år
skal Solveig og jeg gjøre noe vi ikke har gjort på 12 år, nemlig
feire julen i Mosjøen sammen med Solveigs mor og øvrige
famile. Det er derfor ikke så hektisk hos oss i år som det ofte
pleier å være til jul. Men uansett jul eller ikke, så håper jeg
dere alle tar dere litt fri og kommer på medlemsmøtet den 11.
desember kl. 19.00 i Tønsberg Arbeiderforenings lokaler.

Med broderlig hilsen Sven-Anders


