Osebergs Avis
Medlemsavis for OSEBERG LODGE 8-001, Sons of Norway Vestfold, Buskerud, Telemark
Nr. 12— 36. årgang
Returadresse: Kongslysveien 10, 3123 Tønsberg
Desember 2017

Velkommen til årets siste medlemsmøte onsdag 13.
desember kl. 19.00 på Eik Speiderhus, Sildreveien Eik
Programmet for kvelden er som det pleier å være på årets siste medlemsmøte. Det blir en kort forretningsdel, før styret for 2018 skal høytidelig innsettes av internasjonalt styremedlem Odd Harald Olsen. Det
skal deles ut pins til medlemmer som har alt fra 5 til 50 års medlemskap. Og selvfølgelig skal vi kose oss med kaffe og gode snitter, kanskje synge noen julesanger og en liten utlodning blir det også. Håper
riktig mange lar julestria få fri denne kvelden og heller tilbringer den
sammen med gode venner. Ekstra hyggelig hadde det vært om mange
av dere som skal ha pins har tid til å komme. Hjertelig velkommen alle
sammen.

Våre Flittige Liser

avslutter året med julemøte hos Kari
Bjerkgård, Sildreveien 44, Eik fredag 8. desember. Av hensyn til matbestilling må du gi beskjed om du kommer senest 1. desember. Det du
skal drikke til maten og utover kvelden må du ta med deg.

Hamar Lodge inviterer

til julelunsj/julebuffe på Migrasjonsmuseet lørdag 16. desember kl. 13.00. Det blir god mat, godt
selskap og god underholdning. Pris pr. pers. kr. 400,- (inkl. 1 øl/glass
vin/mineralvann). Bindende påmelding innen 3. desember til Einar Vollan tlf. 46814896, mail ein-voll@online.no eller Bjørn Myhre tlf.
99606190, mail bjm3004@online.no

Lotteriet vårt er trukket og de heldige vinnerne ble: Gavekort fra Meny på kr 750,- Terje Follestad, Dukke m/
vugge og klær Hilde Hassum. Gavekort fra Meny på kr. 500,- Brit E. Gjertsen. Rollerblades Lillian Braathen. Flyvende
bil Sean Aasheim. Gavepose m/div. julegodt Solveig Sende Kjønnerød. Gavepose med adventstake/lys/servietter Bjørn
Kristiansen. Sengesett Birgit Severinsen. Tøy/filledokke Live Elvsaas. TV-kanne Vigdis Kortgård. Eske kaffe Britt
Ejme. Søppelbøtte Harald Thygesen. Barnekjoler William K. Venice. Teppe Mette Lauritsen. Takk til alle som har kjøpt
lodd, solgt lodd, sittet på stand og takk til alle som har bidratt med gevinster.

Boken om D8`s første 30 år i Norge er nå endelig ferdig. Bortsett fra en del av de lodgene som ble nedlagt før 2012
er det fyldig omtale om de eksisterende lodgene. Både Oseberg Lodge og Edvard Munch Lodge er representert med bilder og fyldig tekst. Kanskje kunne dette være en julegave? Boken er foreløpig trykket opp i 160 eks. og koster kr. 200,-.
For å sikre deg et eksemplar av førsteopplaget må du kontakte sekretæren på telefon eller på mail innen 5. desember.
Boken vil være tilgjengelig for gjennomsyn på vårt medlemsmøte den 13/12. Bestillinger etter 5/12 vil bli levert så lenge
det er bøker eller et nytt opplag er trykket opp.

Vi gratulerer 2/12 Eddy Ferreira, 3/12 Hanne M. Solem,
3/12 Andrea Hassum, 3/12 Laila Krûger, 18/12 Raymond Kibsgaard,
20/12 Aage Rosland, 24/12 Marit Ferner

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

Pres. Solveig Sende Kjønnerød. T. 48127201 solveig.kjonnerod@sf-nett.no Vp. Torild Trolsrud T. 91639684 tor-trol@online.no
Sekr./red. Sven-Anders Kjønnerød T. 94982981 sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no Kasserer Bjarne Rolland T. 91576042
bjarne.rolland.br@gmail.com Akt. Leder Else Mari Christiansen T. 91889368 else.marihassum@hotmail.no Marshaller: Kari
Bjerkgård T. 48286207. Martin Bjerkgård T. 92638316 Arild Hassum T. 98009312 Wenche Jacobsen T. 45204780
http://www.facebook.com/pages/Sons-of-Norway-Oseberg-Lodge-8-001/212430452230536
Hjemmeside: www.sonsofnorwayoseberg8001.no —www.sonsofnorway.com—www.sonsofnorway.no Org.nr. 982 843 596
Kont: Kr. 425,- Ektefelle/samboer 375,- Ungd. 16-21 år kr. 255,- Frist for innlevering av stoff til avisa er 20. i hver måned
Bankkonto: 2470.07.09031 Vipps135235 Sons of Norway/Oseberg Lodge 8-001

Redaktørens betraktninger
Vi har snart lagt 2017 bak oss, og årets siste medlemsmøte står for døren. Som dere ser på forsiden blir det
innsettelse av styret og utdeling av pins til medlemmer med fartstid i lodgen fra 5 til 50 år. Totalt er det 21
medlemmer som skal ha hedres. Håper riktig mange av dem har tid til å komme. Ellers blir det som vanlig
hyggelig samvær og noe godt å bite.
På medlemsmøtet i november var det som vanlig valg på styret. Siden det sittende styret hadde sagt seg
villig til gjenvalg (for mange kanskje for siste gang?) var det et lite spennende valg denne gangen. Det
blir kanskje mer spennende neste gang vi skal velge styre. Men det får tiden vise, nå skal vi bare være glade
og kose oss i jule– og nyttårshelgen.
Den 11. november avholdt vi vår tradisjonelle thanksgiving-kveld med god mat, godt drikke og mange feststemte og
blide gjester, både fra fjern og nær. Siden lodgen vår, og D8 er 35 år, overrakte D8 sekretær Ole Hillestad blomster fra
D8 styret. Samme mann overrakte i egenskap av president i Christiania Lodge også blomster derfra.
Tar vi en titt på det siste arket på årets kalender finner vi at i Norge er det adventssøndagene og jule– og nyttårsdagene
som dominerer. I Canada er det Anniversary of the Statue of Westminster den 11/12. Dette er den dagen de markerer at
Canada fikk sin konstitusjonelle uavhengighet fra England. Og 26/12 er det Boxing day i noen regioner. På USA`s kalender ser vi at den 7/12 er det Pearl Harbor Remembrance Day. Dette for å minnes japanernes angrep USA`s flåte og
dermed dro USA inn i den 2. verdenskrig. 17/12 er det Pan American Aviation Day og Wright Brothers Day. Det var i
september 1959 at Dwigt D. Eisenhower bestemte at man den 17. desember skulle minnes Orville og Wilbur Wright for
den første flyturen de foretok nær Kitty Hawk i Nord-Carolina.
Som dere ser et annet sted er lotteriet vårt avsluttet og de mange glade vinnerne har fått/eller vil få sine gevinster i løpet
av kort tid. Som dere ser er det noen i lodgen og mange utenfra som har vunnet. Og det er jo hyggelig. Økonomisk gikk
det også bra med et godt overskudd. Det vil nok kassereren gi dere mer info om på desembermøtet.
Mange av oss har nok funnet frem julekortene fra i fjor og er i gang med å skrive nye for denne julen. Og da husker du
vel selvfølgelig å klippe av frimerkene på de gamle kortene før de kastes i papiravfallet. Og kanskje blir det drukket litt
ekstra med brus og øl fra bokser. Da kaster du vel ikke boksen før du har tatt av ringen? Både frimerker og hele kort kan
du levere på et medlemsmøte sammen med de ringene du har samlet på. Vi skal sørge for at det kommer til rett sted.
Da gjenstår det vel bare for meg å avslutte disse siste betraktningene og ønske alle en riktig god jul og et godt nytt år. Og
den beste presangen dere kan gi en ”sliten” redaktør er å møte opp på årets siste medlemsmøte. Vi sees vel? Sven Anders

Posten

har som kjent sluttet å sende ut post på lørdager. Og fra januar 2018 blir det ingen forskjell på A– og B-post,
så da blir all post like rask/like sen. Jeg vil derfor oppfordre alle som i dag mottar medlemsavisa i posten, og som har
mulighet til det, å gå over til å motta medlemsavisa pr. mail. Det vil sikre at du får avisa raskere, og lodgen sparer litt
porto. Send meg din e-post adresse så skal jeg få lagt deg inn på lista over de som mottar medlemsavisa på mail. Du finner min e-postadresse øverst på siden. Vi er også takknemlig for at alle som flytter, får nytt telefonnummer eller ny epost adresse om å gi oss beskjed. Det gjør alt så mye lettere. Både for oss og Posten.

God jul og Godt nytt år
ønskes alle medlemmer
av Sons of Norway
og deres familier i
Norge, USA og Canada

.

Fredriksten Lodge 3-125
Myrmarken Lodge 5-609
Nor-Bu Lodge 3-427

Sons of Norway Hall, 187 State Rd. Andalusia, Pennsylvania 19020 - 2. lørdag kl. 13.00
Faith Church, 207 S. Cherry Ave., Marshfield, Wisconsin 54449 - 2. lørdag kl. 9.00
BUL Cabin 21 Oslo Dr. Lake Telemark Rockaway New Jersey 07866 - 3. lørdag kl. 18.30

