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 Tirsdag 11. desember kl. 19.00 er det 

igjen tid for medlemsmøte i kantina til 

Nøtterø Sparebank, Teie 
Årets siste medlemsmøte står for døren. Foruten den obligatoriske forretningsdelen 

blir det også utdeling av nåler til medlemmer for alt for 5 til 45 års medlemskap. For 

nye medlemmer skal vi ha den tradisjonelle innsettelsen og utdeling av medlemsnåler. 

Og det nye styret skal innsettes. Og selvfølgelig skal vi kose oss med god snitter og kaffe.En liten utlodning 

blir det også, så det er hyggelig om du kan ta med en liten gevinst. Og selvfølgelig hyggelig prat rundt bordet. 

Juletrefesten blir avholdt søndag 6. januar 

kl. 16.00 hos Hassum, Bøgata 64  Slagen  
Her er alle hjertelig velkommen, alder spiller ingen rolle her. Ta gjerne med venner 

og naboer. Det blir som vanlig servert kaffe, brus og kaker. Det blir julesanger og 

gang rundt treet. Og det skulle ikke forundre meg om nissen dukker opp også i år med 

en liten pose til barna. Inngangspenger kr. 50,- for liten og stor. Bindende påmelding 

innen fredag 28. desember til Else Mari Christiansen tlf. 33386029/91889368 eller 

Kjønnerød 48127201/94982981, eller e-post sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no  Og 

husk å oppgi antall voksne og barn og gjerne barnas alder. Kommer du fra Ilebrekke/

Åsgårdstrandsveien, sving inn mot Slagen kirke. Kommer du fra Eik, ta til venstre i 

rundkjøringen  ved Slagen kirke og kjør mot Ilebrekke. Ta evnt. kontakt for mer info om veien.  Så håper  jeg 

vi sees den 6 januar 2013. La oss fylle låven med glade barn og julesanger, da blir nissen glad. 

Våre Flittige Liser Har sitt julemøte hos Solveig Sørensen, Åsane 25 E, Sandefjord fredag 14. de-

sember. Pga. matservering er det nødvendig med påmelding innen 7/12. Drikke til maten og utover kvelden 

må medbringes. Noe du lurer på så ring til Solveig 33 47 49 95. Ta kontakt på medlemsmøte eller telefon og 

avtal felleskjøring. 

Bowlingen Forsetter som vanlig hver fredag fra kl. 18.30 og litt utover kvelden. Selv om mange sikkert 

er opptatt med juleforberedelser nå, kan det være greit å slappe av litt med gode venner og en runde med bow-

ling. Vi spiller også i romjula. Sko og kule får du lånt i hallen, Store og små hjertelig velkommen. 

Vi gratulerer 2/12 Eddy Ferreira, 3/12 Hanne M. Solem, 3/12 Laila Krüger, 5/12 And-

rea Hassum, 14/12 Leif Dagfinn Isegran, 18/12 Raymond Kibsgaard, 20/12 Aage Rosland, 

24/12 Marit Ferner, 28/12 Karin Marthinsen, 29/12 Elisabeth H. Kjønnerød   

    

 God jul og godt nyttår 

B 

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 



Redaktørens betraktninger 
Takk, takk, takk. Tusen takk. Hvem er det jeg takker? Jo alle som gjorde årets Thanksgiving til en kjempehyggelig 

kveld. Enten du ”bare” var der som gjest, hadde pyntet, ryddet opp, tatt din tørn på kjøkkenet, bestilt maten, bakt kaker, 

bidratt med en  gevinst, eller underholdt med kjempefin musikk. Vel møtt samme sted neste år. 

Også novembermøtet ble en fin kveld. Vi hadde som kjent besøk av forfatteren av boka Drømmen om Amerika, Sverre 

Mørkhagen. Han ga oss en detaljert beskrivelse av de første utvandringene, og kunne sikkert fortsatt mange timer til. 

Men dessverre går tiden så alt for fort i hyggelig selskap. Og mange benyttet anledningen til å kjøpe boken med forfatte-

rens hilsen skrevet. 

Men nok om det som har skjedd. Vi må også se fremover. Tirsdag 11. desember er det igjen tid for medlemsmøte. Dette 

blir ikke bare årets siste medlemsmøte, men også det siste på en god stund i Sparebankens lokaler. Bygningen skal nem-

lig gjennom en totalrenovering, slik at alle foreninger som har brukt kantina til sine møter ikke kan gjøre dette i 2013. 

Hva som skjer i 2014 er ennå ikke avklart. Men styret må nå jobbe for å finne nye lokaler vi kan bruke fom, januarmøtet 

2013. Kanskje trenger vi ikke et fast lokale hele året, men kan dra litt rundt og besøke interessante steder hvor vi kan ha 

møte samtidig? På møtet den 11/12 er det totalt 21 medlemmer som skal ha nål for alt fra 5 til 45 års medlemskap og 5 

skal få utdelt sin medlemsmål. Alle disse vil få eget brev om dette. Håper at alle dette gjelder ha tid til å komme. Ellers 

blir det innsettelse av det nye styret. 

 Og allerede søndag 6. januar er det tid for juletrefesten. Her blir det samling for både store og små, så husk å ”bestille” 

barn, barnebarn og evnt. oldebarn til dette ettermiddagen. Vi får nok sikkert besøk av nissen som håper å se mange små 

barn sittende på huk foran seg når han skal dele ut de tradisjonelle posene. 

Som kjent benytter Sons of Norway 12 måneders medlemskap, dvs. at du betaler i den måneden du ble medlem og ett år 

fremover. De fleste har forfall pr. 1/1 så de vil motta bankgiro for innbetaling ganske snart. Andre har forfall i for ek-

sempel april eller august og de vil ha få sin bankgiro tilsendt da. Men uansett når du har forfall, om du er veldig aktiv, litt 

aktiv eller passivt medlem, håper jeg du betaler din kontingent og fortsatt ønsker å være medlem i Sons of Norway/

Oseberg Lodge. Alle bidrar på hver sin måte med å gjøre lodgen sterk og livskraftig. 

Siden ingen benyttet sjansen til å ”kaste” meg ved valgene i november, må dere slite med mine betraktninger også i 

2013. Da gjenstår det bare å ønske alle medlemmer med familie en god jul og et godt nyttår. Vi sees vel den 11/12. 

Med broderlig hilsen Sven-Anders, redaktør 

Terje Vigen Lodge i Arendal fyller 25 år 12. mars 2013. Dette blir feiret lørdag 6. april på Tyholmen 

Hotel. Mer info kommer senere, men hold allerede nå av lørdag 6. april 2013. Håper mange har lyst på Arendal-tur igjen. 

Lotteriet Vårt er avsluttet og trekningen fikk følgende utfall: 1. gev. 1/2 gris: Kari Bjerkgård, 2. gev. Dukke m/

klær og vugge Brit Thorsen, 3. gev. Kalkun Turid Dalby. 4. gev. Skatepark: Brit Thorsen. 5. gev. Kalkun: Inger Amun-

den, 6. gev. Smykke Paula Børresen, 7. gev: Fruktkurv: Elisabeth Sundby, 8. gev: Maleri: Unni Fevang. 9. gev: Kurv 

med div. innhold: Wenche Hanche. 10. gev. Verktøykasse: Ida Skogen, 11. gev: Maleri: Marie Schulstock. 12. gev. Kaf-

fe: Ragnhild Blomskog. 13. gev. Pledd: Lita Syrstad. 14. gev. Pledd: Ranveig Moen. 15. gev. Julehjerte m/lys: Elisabeth 

og Victoria. 16. gev. Julebroderi: Kari Berntsen. 17. gev. CD m/Erik Bye: Lars Henrik Gabrielsen. Takk til alle som 

hjalp til med å selge lodd og til alle loddkjøpere. Og til dere som skaffet gevinster. Vi solgte lodder for 15.000 kr. 

Brukte frimerker og ringer 
Nå er det tid for å skrive julekort. Kanskje har du ikke kastet fjorårets ennå? Husk i så fall å ta av frimerkene på alt du får 

av brev og kort. Tubfrim trenger alt de kan få. Ta det med på møtene så skal vi sørge for at de kommer dit det skal. Husk 

også å ta av ringene på alle brus– og ølboksene. Sons of Norway i Norge er av de største bidragsyterne. Hittil i år er det 

kommet inn over 210 kg ringer. Og siden starten i 1992 er det produsert mer enn 30.000 protester av forskjellige typer til 

en kostpris av bare ca. 1/10 av prisen i Europa. Ta med alle ringene så skal vi sørge for videreforsendelsen. 

Internett Du  husker vel at du kan finne informasjon på Osebergs hjemmeside. Se adressen på toppen av siden. 

Du kan også finne informasjon fra andre lodger på for eksempel: www.terjevigen8-15.no  eller www.eidsvoldlodge.no  

God Jul og Godt Nytt år ønskes alle 

Medlemmer og familie i Sons of Norway 

Pres. Torild Trolsrud T. 33062934 tor-trol@online.no Vp.: Solveig Sørensen T. 33474995 toot-soe@live.no Sekr./red. Sven-Anders 

Kjønnerød T. 94982981 sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no  Kasserer  Solveig  S. Kjønnerød T. 48127201 

 solveig.kjonnerod@sf-nett.no Akt. Leder Else M. Christiansen T. 91889368. Medl.sekr. Anne Lise Berenger  T. 92852787  

annelise3140@hotmail.com Marshall Kari Bjerkgård  T. 33368884. Wenche  Jacobsen T. 45204780  

Martin Bjerkgård T. 33368884 Ingunn Rosten Larsen T. 33473767 

Hjemmeside: www.sonsofnorwayoseberg8001.no —www.sonsofnorway.com—www.sonsofnorway8.com Org.nr. 982 843 596  

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 


