Osebergs Avis
Medlemsavis for OSEBERG LODGE 8-001, Sons of Norway—Tønsberg
Nr. 12—31. årgang
Returadresse: Kongslysveien 10, 3123 Tønsberg

Desember

2011

Årets siste medlemsmøte avholdes tirsdag 13. desember
kl. 19.00 i kantina til Nøtterø Sparebank, Teie Torg
Vi begynner som alltid møtet med den obligatoriske forretningsdelen. Vi skal dele ut pins til medlemmer som
har rundt alt fra 5 til 40 års medlemskap. Vi skal også sette inn styret for 2012. Til å gjøre det kommer president i Thorleif Haug Lodge i Drammen, Ranveig Moen. Og vi skal selvsagt kose oss med kaffe og snitter. Og
en liten utlodning blir det sikkert også tid til. Kanskje også en julesang eller flere. Velkommen alle sammen.

Velkommen til juletrefest torsdag 29. desember kl. 17.00 på låven til Erna og
Arild Hassum
Bøgata 64, Slagen. Kommer du fra Ilebrekke/Åsgårdstrandsveien, sving
inn mot Slagen kirke. Kommer du fra Eik, ta til venstre i rundkjøringen
ved Klokkeråsen skole og kjør mot Ilebrekke. Det blir kaffe/brus med noe
å bite i. 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. Pris for voksne og barn kr. 50,- som dekker kaffe/brus og noe å bite i samt pose til barna Påmelding
innen 20. desember til Else Mari Christiansen 33386029/91889368, eller Kjønnerød 33368861/48127201. Du
kan også sende påmelding til e-post solveig.kjonnerod@sf-nett.no
Velkommen store og små, ta med hele familien, naboer, venner og andre som har lyst på en juletrefest.

Trekningen

av vårt årslotteri er å foretatt og fikk følgende vinnere: 1. pr 1/2 gris: Else Larsen
33368645, 2. pr. Dukke m/vugge og klær Ragnhild Carlsen 90919074, 3. pr. Kalkun Ranveig Horpestad
33331491, 4. pr. Fjernstyrt bil Else Mari Christiansen, 5. pr. Bilde 1 Torild Trolsrud, 6. pr. Kurv Grete Guttenberg 45049184, 7. pr. 5-armet lysestake Katrine Olsson 95852292, 8. pr. sengesett Laila Odland, 9. pr. Juleløper Else Frida Hvidsten 92248284, 10. pr. Vase Tone Erlandsen 97613004, 11. pr. Kaffetrakter Liv Sollum
91868314, 12. pr. Bilde 2 Kari Ellefsen, 13. pr. Berit Solvang 40413635, 14. pr. 3-armet lysestake Sølvi Jensen 33368215, 15. pr. Brett m/lys Anine G. Gaasholt 95227068, 16. pr. Kalkun Ellen Andersen 93434996 og
17. pr. Kaffe Edel Vinje. Vi takker alle medlemmer som har bidratt med gevinster, sittet på stand, kjøp og
solgt lodder og ellers alle lodkjøpere. Vinnerne er kontaktet og gevinstene er på vei ut til de glade vinnere.

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

OK REISER
Elveveien 21, 4480 Kvinesdal
Tlf. 38 35 02 04—www.usaexperten.no
firmapost@usaexperten.no
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Redaktørens betraktninger
Årets siste medlemsmøte står for døren. Og som alltid på desembermøtet håper vi å få inn litt førjulsstemning med pyntet lokale, god mat og julesang. Vi løpet av året er det noen medlemmer som har passert 5, 10—ja opptil 40 års medlemskap. Og de skal selvsagt få sin fortjente pins. De det gjelder har fått egen invitasjon om dette. Og styret for 2012 skal
innsettes av Ranveig Moen fra Thorleif Haug lodge. På novembermøtet ble nominasjonskomiteens forslag fulgt. Det
kom ingen benkeforslag—så styret for 2012 er en blåkopi av det sittende styret. Men vi skal ikke bare se fremover, men
også dvele litt ved det som har skjedd i år og i 1981.
Selv om medlemsmøtet i november ble flyttet på kort varsel, var oppmøtet brukbart og vi fikk gjennomført valget og de
øvrige sakene som sto på dagsorden slik det skal, ledet av vår visepresident Solveig Sørensen siden presidenten måtte
jobbe den kvelden.
Årets Thanksgiving-fest ble nok en gang en hyggelig aften med god venner, god mat fra Gimle og fin musikk som medlemmer av Sandar Spelemanslag sørget for. Fra Christiania Lodge i Oslo hadde Lully og Ole Hillestad tatt turen. Og Edvard Munch lodge i Horten var som alltid godt representert i tillegg våre egne medlemmer og venner. Nå som kalkunen
er vel fortært, er det ribbas tur.
I desember 1981 kom lodgens ”newsletter” ut med sitt 3. nr, og nå med Oseberg som overskrift. Her kan vi bl.a. lese at
Oseberg fikk flest stemmer i omvalget av navn på lodgen. Vi kan også lese at den første ”Social Evening” ble holdt den
27/11 –81. Stemningen var god og det ble solgt lodder for 1600,- som gikk til Ski for Light. Videre kan vi lese at Vestfold Blideforbund har valgt å sende Arne Evensen fra Stokke med Anne Lise Ottesen fra Tjøme som reserve. Som ledsager fra lodgen ble valgt Harald Johnsen fra Torød med Arild Andersen fra Horten som reserve. Som dere ser annet sted i
avisa har vi trukket vårt årlige lotteri. Men dette er ikke første gang Oseberg arrangerer lotteri. Det første fant sted i 1981
og inntektene gikk til å finansiere en tur for en blind skiløper med ledsager til Ski for Light, den amerikanske utgaven av
ridderrennet. Og i et brev som ble sendt ut fra lodgen 1/12 1981 ble en rekke bedrifter i distriktet takket for bidrag, samtidig som vinnerne ble gjort kjent: Fam. Kjønnerød, 3109 Lofts-Eik og Liv Olsen, 3190 Horten. Og med dette sier vi
snipp, snapp, snute, lodgens første leveår er over………
Så håper jeg du kommer på vårt medlemsmøte tirsdag 13. desember og at vi også sees på juletrefesten torsdag 29. des.
God jul og godt nytt år ønskes dere alle av redaktør Sven-Anders

Våre Flittige Liser

Har sitt julemøte fredag 16. desember kl. 18.00 hos Solveig
Kjønnerød, Kongslysveien 10. Mat blir bestilt, men det du skal ha å drikke til maten og utover
kvelden (bortsett fra kaffe/te) må du ordne selv. Noe du lurer på, ta kontakt med Solveig på tlf.
33368861/48127201

Lyst på en tur til USA?

Internasjonale Messetjenester arrangerer tur til California, Nevada og Arizona i
tiden 28/3 til 11/4 2012. Avreise 28/3 fra Oslo via London til San Francisco. Her står guiden Trond Pedersen klar til å ta oss med på
rundturen i USA. Trond er opprinnelig fra Moss men har bodd mange år i USAN, og er en god kjenning av mange av Osebergs medlemmer. Ha var vår guide i Minneapolis i 2004. Etter rundturen avsluttes det hele med besøk i bl.a. Grand Canyon den 9/4 før avreise fra Phoenix, Arizona den 10. april og via London er vi hjemme i Oslo den 11. april. Pris pr. pers i dobbeltrom er kr. 20.970,- og i
enkeltrom kr. 25.200. For mer info og påmelding, ta kontakt på tlf. 63990799/63991477 eller e-mail post@int-messe.no. Www.intmesse.no Du kan også få programmet på medlemsmøtet vårt den 13. desember. Påmelding omgående. Først til mølla får først
malt…. Begrenset antall plasser.

Bowlingen

vår fortsetter hver fredag (med noen unntak hvis hallen er opptatt) fra kl. 18.30 og ca 1,5 timer utover. Alle
hjertelig velkommen. Sko og kule kan du låne i hallen, så det er ingen unnskyldning at du ikke har utstyr selv. Her teller det sosiale
mer enn resultatene, så gamle og unge, starten helgen sammen med gode venner i Vallø Bowlinghall. Ser vi deg neste fredag?

Søknad om medlemskap Leif Dagfinn Isegran og Inger Unni Isegran, Trudvangveien 11,
3117 Tønsberg søker begge om medlemskap i Oseberg Lodge 8-001.

God jul og Godt Nytt År
ønskes dere alle sammen
Søster Lodger: Fredriksten 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 Legion Post 7, 330 W. Franklin St. 4 torsdag kl. 19.30

