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Velkommen til medlemsmøte tirsdag 14.
desember kl. 19.00 i kantina til Nøtterø
Sparebank., Teie Torg

vårt

Vi åpner som alltid med en liten forretningsdel. Det blir innsettelse av det nye
styret ved D8-president Odd Harald Olsen, vi skal dele ut pins til medlemmer for
lang fartstid, og det blir høytidelig opptak av nye medlemmer. De som skal ha
jubilantpins og tas opp som medlemmer har fått eget brev om dette. Og selvfølgelig skal vi kose oss med kaffe og gode snitter, hyggelig prat rundt bordene og en
liten utlodning. Og D8-presidenten kommer sikkert tl å fortelle litt fra distriktet og
svare på spørsmål. Håper alle tar seg litt fri fra juleforberedelsene og kommer på møtet
tirsdag 14. desember kl. 19.00. Alle hjertelig velkommen.

Styret for 2011
På medlemsmøtet 9. november fulgte medlemmene innstillingen fra nominasjonskomiteen og gjenvalgte hele
styret med applaus. Har du glemt hvem som er i styret, finner du alle navn og opplysninger på siste side øverst.

Trekningen
På vårt årslotteri ble foretatt på styremøtet tirsdag 23. november og fikk dette utfallet: 1. gev: 1/2 gris Rutt
Miller, 2. gev: Dukke m/seng Fam. Kjønnerød, 3. gev: Kalkun Vivi Müller, 4. gev: Kalkun Lars H. Rosten
Larsen 5. gev: Maleri stort Karin Kvam, 6. gev: Lysestake Torild Trolsrud, 7. gev: Maleri lite Else Mari Christiansen, 8. gev: Traktor Marcus Kjønnerød, 9. gev: Kurv m/div. varer Solveig Sørensen 10. gev: Stekepanne
Inngun Sandvand Døvik, 11. gev: Sengetøy Trond Kjønnerød, 12. gev: Kopper Svanild Jensen 13. gev: Kaffe
Sebastian Bjerkgaard, 14. gev: Pledd Klara Jensen, 15. gev: Bag Mariel L. Jacobsen. Takk til alle som på en
eller annen måte har bidrag med gevinster, loddsalg og loddkjøp. Vinnerne er informert og gevinstene er på
vei ut til de heldige vinnere.

Frimerker/ringer
Du husker vel å ta vare på frimerkene på posten du får. Ta også vare på ringene fra brus/øl-boksene. Ta det
med på medlemsmøtene så vil styret sørge for at rette vedkommende får dem.

Vi gratulerer
3/12 Hanne M. Solem 3/12 Laila Krüger, 5/12 Andrea Hassum, 12/12 Pål
Andre Adelsten, 18/12 Raymond Kibsgaard, 20/12 Aage Rosland,
24/12 Marit Ferner, 29/12 Elisabeth Kjønnerød,

Skal du til USA/CANADA?
OK-Reiser gir 5% rabatt til SoN-medlemmer
Med ektefelle og barn på alle flyreiser.
For mer info og bestilling, kontakt
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Tlf. 38 35 02 04—www.usaexperten.no
firmapost@usaexperten.no
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Redaktørens betrakninger
2010 går mot slutten, og vi ønsker velkommen til årets siste medlemsmøte tirsdag 14. november. Tradisjonen tro blir det
innsettelse av det nye styret, vi skal dele ut pins for ”lang og tro” tjeneste. 2 medlemmer har 5 års jubileum, 3 har vært
medlem i 15 år, ett medlem skal ha 20 års pins og 2 skal ha 25 års pins. I tillegg har vi i 2010 fått 4 nye medlemmer som
skal få sin offisielle innsettelse. Vi får besøk av D8-president Odd Harald Olsen og D8-kasserer Per Mikalsen. Odd Harald vil stå for innsettelsen av det nye styret. Med 2 representanter fra D8 til stedet er dette en god mulighet til å få vite
siste nytt fra D8 (som jo er hele Norge). I tillegg blir det hyggelig samvær med kaffe og noe å bite, utlodning og kanskje
blir det tid til noen julesanger.
For en tid siden fikk jeg en hyggelig telefon fra Aage Rosland, en av lodgens grunnleggere. Han hadde hatt opprydding i
kjelleren og kommet over noen tallerkener som ble laget i lodgens oppstart. Han hadde også funnet mange gamle lysbilder som han nå skal få digitalisert. Når det er gjort skal han sende over en kopi slik at vi også kan få glede av dem. Han
ba meg også hilse til alle kjente.
En annen som ber meg hilse til gamle kjente er Trygve Stein fra Sandefjord. Traff ham tilfeldig på ferja til Strømstad da
vi var på årets siste ”Harry-tur”.
Selv om det store flertall av Osebergs medlemmer har forfall på kontingenten 1/1—og derfor vil motta giro for innbetaling i disse dager, er det også mange som har forfall utover hele året. Kontingenten gjelder jo for 12 måneder, så ble du
f.eks medlem i april, har du forfall i april, ble du medlem i oktober, har du forfall i oktober. Det er derfor ikke galt om du
mottar giro til andre tider av året enn i desember. Håper du husker å betale kontingenten ved forfall, enten det er i januar,
april, oktober eller annen måned. Vi ønsker å beholde alle medlemmene, aktiv eller passiv.
Som du ser blir det juletre fest 2. januar på låven hos Hassum. Håper du tar med deg barn, barnebarn, oldebarn, ja hele
familien og kommer. Fjorårets ”prøvefest” viste at det var stor interesse for å starte opp igjen med juletrefestene.
Så ønsker jeg dere alle en riktig god jul og et godt nytt år. Håper vi treffes på et av våre arrangementer på slutten av året
eller et av de første på nyåret.
Sven-Anders Kjønnerød, redaktør

Velkommen til juletrefest søndag 2.
januar kl. 14.00 på låven til Hassum
Bøgata 64. Kommer du fra Ilebrekke/Åsgårdstrandsveien, sving inn mot Slagen kirke.
Kommer du fra Eik, ta til venstre i rundkjøringen og kjør mot Ilebrekke. Det blir kaffe/brus
med noe å bite. Og siden jeg regner med at alle barn har vært snille også i år kommer sikkert nissen med en liten pose til barna. Og julesang og gang rundt juletreet blir det også.
En liten utlodning rekker vi sikkert også. Pris for voksne kr. 50,- som dekker kaffe/brus
noe å bite og pose til barna Påmelding innen 20. desember til Else Mari Christiansen
33386029/92852787, eller Kjønnerød 33368861—eller e-post sven-anders.kjonnerod@sfnett.no eller solveig.kjonnerod@sf-nett.no — svkjoenn@online.no kan også brukes. Velkommen store og små, ta med
hele familien, naboer, venner og andre som har lyst på en juletrefest.

Våre Flittige Liser
Har sitt desembermøte fredag 17. desember hos Solveig Sørensen, Åsane 25 E, Sandefjord. Av hensyn til matbestillingen er det fint om du ringer 33 47 49 95 og gir beskjed om du kommer. Det du skal drikke til maten og utover kvelden må
medbringes. Kaffe serveres. Felles transport kan jo f.eks avtales på medlemsmøtet den 14/12.

Våre Bowlere
får lang jule-/nyttårsferie i år. Siden 24/12 og 31/12 er på fredag i går, går disse av naturlige årsaker ut.
I tillegg er hallen opptatt med annet arrangement fredag 7/1, så første bowling på nyåret blir
fredag 14/1. Velkommen da.

God jul og Godt nytt år ønskes alle medlemmer, deres
Familie i Oseberg Lodge og alle andre lodger i SoN
Søster Lodger: Fredriksen Lodge 3.125 Fredriksten Lodge, Sons of Norway Hall, 187 State Rd. 4. fredag kl. 20.00
Myrmarken Lodge 5-609 Faith Church, 207 S. Cherry, 1. lørd. Kl. 9 Jan-Mars, 1. tirsd. Kl. 19 April-Des.
Trolldalen Lodge 6-139 American Legon Post 7, 330 W. Franklin St. 4 torsdag kl. 19.30

