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Desember 2013

Årets siste medlemsmøte avholdes tirsdag 10. desember
kl. 19.00 på Hassum, Bøgata 64, Slagen
2013 er snart over og vi inviterer til det siste medlemsmøte for året. Vi begynner som
vanlig med en liten forretningsdel. Deretter blir det innsetting av det nye styret ved D8president Odd Harald Olsen. Dette er kanskje den siste gangen han besøker oss som president. Siden han har sittet 2 perioder kan han ikke gjenvelges på kongressen i juni, men
kanskje kan vi få besøk av ham senere i en annen rolle. Det er også 20 medlemmer som
har gjort seg fortjent til alt fra 5 til 40 års merke. Disse har fått egen innbydelse. Håper det
passer. Og etter den offisielle delen skal vi kose oss med hyggelig prat rundt bordene,
gode snitter, kaker og kaffe. Og hvis dere er like flinke til å ta med gevinster som dere
pleier, blir det nok også en liten utlodning. Håper vi sees til en hyggelig førjulskveld.
Støtte til Fillipinene Oseberg har besluttet å gi kr. 500,- til Streetlight for det arbeide de gjør for barn
og unge. Vi oppfordrer alle andre lodger og enkeltmedlemmer i Sons of Norway til å gi en støtte. Alle monner
hjelper i den vanskelige tiden som nå er på Fillipinene.
Bowlingen fortsetter som vanlig hver fredag fra kl. 18.30 på Vallø Bowling. Sko og kule får du lånt i hallen, som du trenger ikke annet utstyr enn det du står og går i. Ta gjerne med andre familiemedlemmer. Alle
hjertelig velkommen, også om du bare ønsker å ta en kopp kaffe og slå av en prat med andre.
Lotteriet vårt er trukket og det ga følgende resultat: 1. pr. 1/2 gris: Amalie Fredriksen, 2. pr. Dukke m/
vugge og klær Inger J. Amunden, 3. pr. Maleri: Anne Lise Berenger. 4. pr. Lampe: Ragnar Nilsen, 5. pr. Kalkun: Wenche Jacobsen. 6. pr. Fjernstyrt bil: Anne Grethe Livingston. 7. pr. Verktøysett: Britt Gjertsen. 8. pr.
Juleservice: Åsmund Jacobsen. 9. pr. Kalkun Ruth Abel. 10. pr. 1 kg. Honning: Simond A. Ormond. 11. pr.
Strikket teppe: Inger Åsheim. 12. pr. Sengetøy: Vilde 13. pr. Eske med div. varer: Henning Sollum. 14. pr. 1
kg honning: Åsmund Jacobsen. 15. pr. 1 eske kaffe: Solveig Kjønnerød. 16. pr. Bag m/pledd Inger J. Amundsen. Det ble solgt lodder for 16.700 kr. Takk til alle som på en eller annen måte bidro til dette flotte salget. Enten ved å donere/skaffe gevinster, kjøpe/selge lodder eller sitte på stand rundt omkring. Takk alle sammen.
Vervekampanje D8 setter i gang en vervekampanje i perioden 1/11 –13 til 31/5 2014. De som verver
nye medlemmer er med i trekningen om følgende premier: 1. pr. Gavebrev på 2 flybilletter til valgfri destinasjon i USA som Icelandair flyr (sponset av Icelandair). Premien går til den som verver flest nye medlemmer,
min. 10. Ved likt antall blir det loddtrekning. 2. pr. SoN effekter + 20 flaxlodd,- verdi kr. 1.000,- ved verving
av minst 5 nye medlemmer. 3. pr. SoN effekter + 10 flaxlodd til verdi kr. 500,-. Materiell og mer info kan du
få på medlemsmøtene utover vinteren. Her kan du hjelpe både lodgen med nye medlemmer og deg selv med
mulighet for en gratis USA-reise eller andre premier. STÅ PÅ
Vi gratulerer 2/12 Eddy Ferreira 3/12 Hanne M. Solem, 3/12
Laila Krüger, 5/12 Andrea Hassum, 14/12 Leif Dagfinn Isegran,
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

OK REISER
Elveveien 21, 4480 Kvinesdal
Tlf. 38 35 02 04—www.usaexperten.no
firmapost@usaexperten.no
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Redaktørens betraktninger
2013 ebber ut og årets siste medlemsmøte står for døren. Siden jeg ikke er spåmann med krystallkula foran meg skriver
bare at dette også er det foreløpig siste møte på Hassum. Når vi skriver 2014 starter vi med blanke ark, nytt styre og nytt
møtested. Nemlig Eik Speiderhus som mange kjenner fra Thanksgivingsfestene våre. Men før vi kommer så langt skal vi
avslutte 2013 med stil tirsdag 10. desember på Hassum. Som dere ser annet sted i avisa skjer det mye denne kvelden.
Håper å se mange av våre medlemmer den kvelden. Ønsker særlig alle jubilanter hjertelig velkommen. Dere har fått
egen innbydelse, håper dere benytter den.
Men jeg vil først gå litt tilbake i tid. Lørdag 9. november arrangerte vi Thanksgivingsfest på Speiderhuset med mange
feststemte medlemmer og venner tilstede. Vi koste oss med kalkun og tilbehør til middag og karamellpudding til dessert.
Etter en liten omrokkering ble det tid for slippe dansefoten løs til fin musikk fra Sverre Risnes. Alltid hyggelig å ha
Sverre og Brit som gjester, både før, under og etter festen. I løpet av kvelden ble det også tid til kaffe og kaker, kaste på
flaske og en amerikansk auksjon. Begynner allerede nå og se frem til neste års Thanksgivingsfest. Og på medlemsmøtet i
november ble nominasjonskomiteens forslag til styre for 2014 banket gjennom uten motkandidater. Det betyr bl.a. at
dere må holde ut med mine betraktninger ett år til. Etter kaffe og litt å bite tok Tore Hytten ordet og fortalte og viste en
rekke flotte bilder som han hadde tatt på sin Amerika-tur tidligere i høst. Dette var hans 3 tur, og det blir nok ikke den
siste. Takk for innslaget Tore.
I desember er det vel stort sett jule– og nyttårshelgen som er de store dagene i alle ”våre” 3 land. Men den 11. desember
feires Anniversary of the Statute of Westminster i Canada. Dette for å minnes at i 1931 ble Canadas konstitusjonelle
uavhengighet fra England bekreftet ved at Statute of Westminster ble vedtatt. Denne dagen henger det canadiske og det
britiske flagg side om side i Canada.
Så gjenstår det bare å takke alle for at de har holdt ut med mine betraktninger gjennom 2013 og ønske alle en riktig god
jul og et godt nytt år. Håper vi sees på desembermøtet og på alle våre møter og arrangementer i 2014. Sven-A. red

Til minne

Den 14. november sovnet Jan Willy Ferner inn, 77 år gammel. Han ble begravet fra Tønsberg Domkirke 28. november. Han har vært medlem av Oseberg i 29 år. Vi lyser fred over Jans minne og vår tanker går i denne
vanskelige tiden til Marit, barna og den øvrige familie. Lodgen sendte en bårebukett og var også representert.

Brukte frimerker/boksringer

Nå i disse juletider er det mye post rundt omkring, og dermed også
mye frimerker. Du husker vel å klippe dem av. Foruten alle typer frimerker tar de imot postkort, julekort osv., telekort,
ring kontantkort og alle andre plastkort i ”kredittkortformat, både norske og utenlandske. Alt som ikke er ødelagt kan
brukes. I fjor klarte Tubfrim å skaffe 650.000 kr. Pengene går til forebyggende og trivselsfremmende tiltak for funksjonsfriske og funksjonshemmede barn og unge. Og i disse juletider har mange kanskje vært på Harry-tur og handlet inn
drikke på boks. Du husker vel å ta vare på ringene fra brus– og øl-boksene. Disse blir som kjent smeltet om og brukes til
proteser som produseres og brukes i fattige land. Ta alt med på et av våre arrangementer så skal vi sørge for at det kommer til rette vedkommende.

E-post/internett

Minner om at du kan få tilsendt medlemsavisa som e-post hvis du ønsker det. Bare send
meg den e-postadresse så vil du få medlemsavisa raskere enn pr. vanlig post og lodgen sparer porto. Du kan også lese
medlemsavisa og få annen informasjon om lodgen på vår hjemmeside og Faceabook. Adressene finner du på toppen.

Er du 13-14 år og ønsker å besøke en venn i USA? SoN har et tilbud til fem gutter og fem piker som ønsker et opphold
på to uker i USA sommeren 2014, med gjenbesøk i Norge de neste to ukene (eller omvendt). De ti ungdommene som blir plukket ut
vil fra januar 2014 tilbringe hyggelige stunder sammen med en god leder som kobler, leker og lærer barna samhørighet. Samtidig
har ti ungdommer i samme alder i USA blitt plukket ut til hver av dem. De korresponderer og prater på Skype, blir kjent og besøker
hverandre Over There etter et halvt år med kontakt på hjemmebane. Mer info og påmeldingskjema, får dere hos følgende personer: Elsbeth Carling, 920 99 399 els-ca@hotmail.com
Tone Eike, 950 26 200 tone@kulturreiser.no

God Jul og Godt nyttår ønskes alle
medlemmer og familie i Sons of Norway
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.
Nor-Bu Lodge 3-427
BUL Cabin 21 Oslo Dr. Lake Telemark Rockaway NJ 3. lørd. Kl. 18.30

