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Årets siste medlemsmøte avholdes tirsdag 9.  

desember kl. 19.00 på Eik Speiderhus,  

Sildreveien, Eik. Vi sees vel da! 
2014 nærmer seg slutten og det er tid for årets siste medlemsmøte. Som vanlig blir det en liten 

forretningsdel først. Det blir innsettelse av det nye styret ved Distrikt 8 president Per Mikalsen. 

Og det skal deles ut nåler og diplomer til mange medlemmer som har alt fra 5 til 45 års med-

lemskap i Sons of Norway. Og selvfølgelig skal vi kose oss med kaffe, gode snitter og kaker. 

Og kanskje blir det tid til en noen julesanger også. Og selvfølgelg blir det en liten utlodning. De 

som skal ha nål og/eller diplom har fått spesiell innbydelse. Håper at riktig mange av medlemme-

ne setter av tid til å koble av i førjulsstriden og tilbringe noen timer med gode venner. 

Våre Flittige Liser har sin juleavslutning hos Kari Følstad, Åsane 27E, Sandefjord fredag 

12. desember. Av hensyn til matbestillingen er det viktig at du gir beskjed om du kommer på tlf. 33462079 så 

snart som mulig. Det du skal drikke til maten og resten av kvelden må medbringes. 

Trekningen av vårt lotteri er foretatt og resultatet ble som følger: 1. gavekort kr. 1000 på Meny Marie 

Schulstock, 2. gavekort kr. 500 på Meny Mikkel Schulstock, 3: Dukke m/utstyr Lisbeth Arntsen, 4: Kalkun 

Una Svendsen, 5: Fjernstyrt fly Torild Trolsrud, 6: Kurv m/div. Anne Marie Kolstad, 7: Georg Jensen braød-

kurt: Harald Bogre. 8: Sengesett: Bente Dahl. 9. Honning Geir Johansen, 10: Kakefat, stort Eiril jacoveci. 11: 

Kakefat lite Arvid Sandnes. 12: Badevekt Bjørn Kristiansen. 13: Salatfat Unni Mathisen, 14: Kaffe Jesper 

Kibsgaard, 15: Honning Karin Bjørnsvik. 16: Lampe Torild Trolsrud. 17: Sokker Peder Larsen, 18: Lakner: 

Åsmund Jacobsen, 19: Maleri Else Mari Christiansen. Gevinstene er levert, eller er på vei ut. Takk til alle som 

kjøpte lodd og takk til alle dere medlemmer som har solgt lodder i nærmiljøet og sittet på stand. Overskuddet 

av dette lotteriet er til stor hjelp for lodgen og de som får støtte av oss. TAKK ALLE SAMMEN. 

Valg av styre for 2015 ble foretatt på novembermøtet. Men før vi foretok valget ble det vedtatt å endre pa-

ragraf 4 a i vedtektene våre. Det betyr at styremedlemmene nå velges for 2 år av gangen, dog slik at halvparten 

velges av gangen. President (2 år) Solveig Sende Kjønnerød, gjv. Visepresident (1 år) Solveig Sørensen, gjv. 

Sekretær (2 år) Sven Anders Kjønnerød, gjv. Kasserer (1 år) Bjørn Kristiansen, gjv. Aktivitetsleder (2 år) Tu-

rid Dalby, gjv. Medlemssekretær (1 år): Her var det to kandidater, Anne Lise Berenger og Torild Trolsrud. 

Ved den skriftlig avstemningen fikk Torild Trolsrud flertall og er dermed ny medlemssekretær. Marshaller: 

Kari Bjerkgård (2 år) gjv. Ingrun Rosten Larsen (1 år); gjv. Martin Bjerkgård (2 år), gjv. og 

 Else Mari Christiansen (1 år) ny. 

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

 5/12 Andra Hassum, 18/12 Raymond Kibsgaard, 20/12 Aage Rosland,  

24/12 Marit Ferner, 29/12 Elisabeth H. Kjønnerød 
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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 
2014 nærmer seg slutten og vi kan se tilbake på mange hyggelig møter og aktiviteter i Oseberg Lodge. 

Foruten de månedlige medlemsmøtene har vi hatt pannekakefrokost og Thanksgiving. Noen av oss har 

deltatt på d8-kongress i Egersund og flere av våre medlemmer deltok på 30 års jubileet til Eidsvold 

Lodge. Vi har besøkt Villa Møllebakken og hatt forskjellige foredragsholdere på møtene våre. Store 

og små deltar hver fredag på vår bowlingkveld på Vallø og flere av våre damer samles en gang i måne-

den for hyggelig samvær og litt håndarbeide. Alt dette og kanskje litt til skal vi nok forsøke å få til også i 

2015. Vår aktivitetsleder står klar til å notere seg tips og forslag fra dere medlemmer. 

På vårt medlemsmøte i november var det vedtektsendring og valg som sto på programmet. Styremedlemme-

ne velges nå for 2 år av gangen. Som en overgang ble halvparten denne gangen valgt for 2 år og resten for 1 

år. De verv som ble valgt for 1 år denne gangen, skal velges for 2 år i 2015. Og medlemmene var også i det rause hjørnet 

denne kvelden. Det ble bevilget kr. 10.000,- til Drammen Soul Childrens tur til USA påsken 2015. Og Carl Johan Holm 

holdt et interessant foredag om Tidligere kontakter østover og da 60 norske skip lamslo røveraktiviteten i Middelhavet. 

Som dere så på 1. side blir det innsettelse av styret for 2015 på desembermøtet. Innsettelsen vil bli foretatt av D8-

president Per Mikalsen. Og 20 medlemmer skal ha nål og diplom for alt fra 5 år til 45 års medlemskap og noen skal også 

utnevnes til Golden Member. De dette gjelder har fått en egen innbydelse. Hvis du lurer på hvor lenge du har vært med-

lem, kan du sjekke på medlemskortet ditt. Der står det når du ble medlem. Medlemskontingenten vår betales som kjent 

for 12 måneder av gangen, så alle vi som har forfall 1/1 får nok snart giro for innbetaling av medlemskontingent for 

2015 i posten. Håper du benytter den, enten du er aktiv eller bare et passivt medlem. Lodgen ønsker å beholde dere alle. 

Når dette skrives er det fortsatt grønt utenfor stuevinduet, kun litt hvitt rim på plenen. Da er det noe helt annet på den 

andre siden av dammen. Der har snøen lavet ned i en del stater, ja man kan vel godt si at de har fått nok snø i løpet av et 

døgn enn de trenger for hele vinteren. Det kommer nok noe her også etter hvert, så snøfreseren må nok brukes i år også. 

Tar vi en titt på kalenderen er det ikke så mange høytids– og merkedager utenom julen. Den 11. desember er det Anni-

versary of the Statue of Westminster i Canada. Det er i år 83 år siden Canadas uavhengighet fra England ble bekreftet 

når Statue of Westminster ble vedtatt. 

Dagen etter vårt medlemsmøte drar Solveig og jeg inn til Christiania Lodge i Oslo for å sette inn styret der. Det er dess-

verre alt for lenge siden vi sist var å besøkte våre venner i Oslo, så vi gleder oss til å treffe dem igjen. Møtene deres av-

holdes i American Lutheran Congregation i Fritznersgt. 15, 0264 Oslo kl. 18.30. De neste møtene er 10/12 og 21/1 –15. 

Kanskje det kan være et nyttårsløfte fra oss alle, både i Oseberg og andre lodger at vi skal bli flinkere til å besøke hver-

andre på lodgemøtene og andre arrangementer.  Men da må informasjon om hva som skjer komme frem. 

Når dere leser dette har vi allerede lagt første søndag i advent bak oss. Mange av dere er vel i full gang med å bake, gjøre 

rent og handle inn julegaver og julemat, men jeg håper allikevel at dere tar dere tid til å komme på møtet vårt den 9. de-

sember kl. 19.00 på Eik Speiderhus. Alle har godt av å slappe av litt og komme sammen med gode venner i disse travle 

tider nå før jul og nyttår.            Sven Anders, redaktør 

Minneord Nils L. Hanche døde 16. november –14, 74 år gammel. Han ble bisatt fra Horten kapell 25. november. 

Nils ble medlem av Edvard Munch Lodge mai 1999 og skulle ha fått utdelt 15 års medlemskapsnål på vårt desembermø-

te. På alle møter og arrangementer i EML tok Nils sin tørn på kjøkkenet og sørget for at det var god bevertning til alle. 

Da EML ble nedlagt overførte han sitt medlemskap til Oseberg. Vi lyser fred over Nils minner og våre tanker går til hans 

2 brødre og den øvrige familie. 

Vertsfamilier En gammel kjenning av Oseberg Lodge, Dolores Baldry har sendt oss et hyggelig brev og lurer 

på om vi kan være verter for en gruppe på 15-20 voksne personer som skal på en liten Norges-tur. De ankommer Tøns-

berg mandag 15. juni på ettermiddag/tidlig kveld og drar videre igjen onsdag morgen 17. juni. Vi har allerede fått noen 

men vi trenger flere, så har du mulighet for å være verter for våre amerikanske gjester i 2 døgn, håper vi å høre fra deg. 

Du kan enten gi beskjed på medlemsmøtet i desember, eller ringe oss på tlf. 94982981/48127201 eller sende en mail til 

sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no Jeg er sikker på at vi klarer dette fint. På forhånd takk. 

Nytt medlem På novembermøtet ble Vidar Gjelstad, Tyrihansveien 5A, 3122 Tønsberg opptatt som medlem. 

Vi ønsker ham hjertelig velkommen og håper å se ham på våre møter og arrangementer i tiden fremover. 

Pres. Solveig Sende Kjønnerød. T. 48127201 solveig.kjonnerod@sf-nett.no Vp.: Solveig Sørensen T. 48064201 toot-soe@live.no 

Sekr./red. Sven-Anders Kjønnerød T. 94982981 sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no  Kasserer  Bjørn Kristiansen. T. 99105653  

bjornogkari@hotmail.no  Akt. Leder Turid Dalby T. 91737209 joan_d@broadpark.no Medl.sekr. Anne Lise  

Berenger  T. 92852787 annelise3140@hotmail.com Marshall Kari Bjerkgård  T. 33368884. Torild Trolsrud T. 33062934  

tor-trol@online.no Martin Bjerkgård T. 33368884 Ingunn Rosten Larsen T. 95884603 ingun.r.larsen@gmail.com 

http://www.facebook.com/pages/Sons-of-Norway-Oseberg-Lodge-8-001/212430452230536 

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. 

    Nor-Bu Lodge 3-427 BUL Cabin 21 Oslo Dr. Lake Telemark Rockaway NJ 3. lørd. Kl. 18.30 

http://www.facebook.com/pages/Sons-of-Norway-Oseberg-Lodge-8-001/212430452230536

