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Velkommen til årets
første medlemsmøte
tirsd. 14/1 kl. 19.00
i kantina, Nøtterø
Sparebank, Teie Torv
Ja, så har vi startet på 2003, og dermed også
nye medlemsmøter hver 2. tirsdag i måneden.
Vi håper medlemmene også i 2003 slutter
opp om våre medlemsmøter og de andre
aktivitetene vi skal ha. Og nettopp
aktivitetene er det som står på programmet i
januar. Da vil vi ha et “Åpent forum” hvor
medlemmene kan komme med forslag og
tanker til det vi skal gjøre i 2003.
JULEKAKERESTEBORD
Vi håper medlemmene tar med seg det de
har av rester av julekakene, slik at vi får et
godt utvalg i kaker til kaffen på januarmøtet.
Vel møtt alle sammen

Nytt medlem

På desembermøtet ble Unni Fevang opptatt
som medlem i Oseberg Lodge. Velkommen.

Gratulerer

11/1 Harald Bugge
12/1 Brit Wenkhe Kibsgaard
14/1 Eva M. Jacobsen
14/1 Øystein Svensen
23/1 Kjell Eger
24/1 Berit Marianne Gabrielsen
25/1 Arne Jacobsen
30/1 Per Rygh
5/2 Jon Philip Solem

Tubfrim

Du har sikkert fått masse post i julen. Husk å klippe
av frimerkene får du kaster posten. Ta dem med
på møtene, så skal vi sende dem videre til Tubfrim.
Samleesker fåes på møtene. Ta også våre på
telekort.

Kontingenten
Sammen med denne avisen får du tilsendt
bankgiro for innbetaling av kontingent for
2003. Denne kan du enten gå i banken å
betalt, du kan betale via brevgiro/telegiro/
nettbank eller kanskje det letteste, ta den med
på medlemsmøtet og betale kontant til vår
kasserer. Måten du betaler på er ikke det
viktigste. Det viktigste er at du betaler, for
vi vil jo gjerne ha deg som medlem også i
året som kommer. Skulle det komme et
innbetalingskrav fra Minneapolis, ikke bruk
det, men ta det gjerne med på møtet.

Bowling

Også i 2003 fortsetter vi med våre
bowlingkvelder hver fredag fra kl. 18.00 i
Centrum Bowling, Tønsberg. Prisen pr. spill
er kr. 30,-. Alle er hjertelig velkommen. Sko
og kule får du lånt i hallen, så manglende
utstyr er ikke noen unnskyldning for ikke å
komme. Og 14. februar har vi jo utfordret
Edvard Munch Lodge til en hyggelig
bowlingkveld. Og 22. mars er det igjen tid
for å sette kursen sydover, og kjempe om
heder og ære mot bowlere fra Terje Vigen,
Viking Lodge m.m. Resultater fra vår
uhøytidelige handicapturnering i november
ble: 1) Arild 574, 2) Solveig 556, 3) Per
529, 4) Else Mari 464 5) Martin 439. Og i
desember ble resultatet slik: 1) Sven-Anders
574, 2) Solveig 536, 3) Per 534, 4) Arild
500, 5) Martin 494, 6) Wenche 491, 7) Else
Mari 476, 8) Åsmund 464. Så nå gleder vi
oss bare til å se deg også på bowlinghallen.
Velkommen til en sosial fredagskveld.
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Fra presidentens skrivebord
Godt nytt år, og takk for det gamle. En spesiell takk til Edvard
Munch Lodge ved Arild Andersen og Ramnes Trekkspillklubb
v/Erik Lie for det gode samarbeidet vi har hatt i 2002. Jeg er
sikker på at det vil fortsette også i 2003. Jeg vil også takke
alle medlemmene for den tillit dere har vist meg og resten av
styret ved å velge oss til å lede Oseberg Ldoge 8-001 i 2003.
Nå i starten av det nye året kan vi vel si at vi stiller med
nesten“blanke ark og fargestifter”. På januarmøtet er det mulig
for medlemmene å komme med innspill til vår nye
aktivitetsleder og resten av styret på det dere ønsker vi skal
gjøre i 2003. De “faste postene” som bowling, “Flittige Liser”
og pannekakefrokost fortsetter selvfølgelig. Interessen for
pickniken i august har vært noe variabel i det siste. Kanskje
denne kan fornyes? Hva med en Thanksgiving-aften i
november? 14. mai drar vi til Rønneberg gartneri og gjør
hageinnkjøpene. 3. juni har Edvard Munch lodge satt
bueskyting på programmet, så jeg regner med at vi blir
“utfordret” til en ny byduell. Hva med reisevirksomhet? Skal
vi forsøke på nye turer sammen med våre tidligere
“reisekamerater” eller skal vi dra på tur alene? Hva med å
starte planleggingen og sparingen til en tur til USA i 2004?
Spørsmålene er mange, svarene har dere. Møt opp på
januarmøtet og fortelle hva du ønsker vi skal gjøre.
Bankgiro for innbetaling av kontingenten for 2003 ligger ved
avisen. Nå håper jeg ikke juleinnkjøpene og strømregningen
har tømt kontoen helt, men at du har nok igjen til å betale
medlemskontingenten. Aktiv eller passiv, vi vil jo gjerne
beholde deg som medlem fortsatt. Og om det ikke passer å
komme på alle våre møter og arrangmenter, håper jeg i hvert
fall at du har tid til å komme på et i løpet av året. Og om du
ikke kan engasjere deg på helårsbasis, er det alltid en komite
eller annet som kun krever minimalt av tid som du kan kanskje
kan delta i.
Ellers har det i løpet av jule- og nyttårshelgen kommet en
masse hilsninger til lodgen fra inn- og utland. Mer om dette på
januarmøtet. Her kan du også lese lodgeaviser fra andre lodger
å se hva som foregår rundt omkring.
Så gjenstår bare å ønske alt godt for det nye året, og at vi
sees på medlemsmøtet 14. januar kl. 19.00.
Styremedlemmene møter senest kl. 18.15.
Med broderlig hilsen Sven-Anders

Flittige Liser

har årets første møte hos Erna Hassum, Bøgata mandag 20.
januar til vanlig tid. Lurer du på veien eller noe annet, ring
Erna på tlf. 33 33 02 49, eller ta kontakt på januarmøtet for
felles transport m.m.
Søster Lodger

Fredriksten Lodge
Myrmarken Lodge
Trolldalen Lodge

3-125
5-609
6-139

Solskinnskomiteen 2003
består av Ingebjørg Kilde, tlf. 33 32 98 64, Berit Pinnestad, tlf. 33 12 81
49, og Hanne Madsø Solem, tlf. 33 45 24 66. De er takknemlig for å
høre fra dere dersom dere vet om noen av medlemmene som trenger
en liten oppmuntring i forbindelse med sykdom, eller en liten hilsen i
anledning en hyggelig begivenhet.

Lyst på en konsertopplevelse

Den 13. februar kl. 21.00 står The Sinatra Songbook og
Kringkastingsorkesteret på scenen i Rockefeller Music Hall i Oslo. Skytset
består av det de anser som kremen fra amerikansk underholdningsmusikk,
tilspisset med nye skreddersydde arrangementer av Lars Erik Gudem. Billetter
kan kjøpes hos Posten, på Billettservice eller i døren. Passer det ikke den
13/2 i Oslo, gjentas konserten dagen etter i Drammens Teater.

Norske temperaturer - en internasjonal betraktning
+15C/59F
This is as warm as it gets in Norway, so we`ll start here.
People in Spain wear winter-coats and gloves.
The Norvegians are out in the sun, getting a tan
+10C/50F
The French are trying in vain to start their central heating.
The Norvegians plant flowers in their garden
+5C/32F
Italian cars won`t start.
The Norvegians are cruising in cabriolets.
0C/32F
Distilled water freezes.
The water in Oslofjorden ges a little thicker.
-5F/23F
People in California almost freeze to death.
The Norvegians have their final barbecue before winter.
-10C/14F
The Brits start the heat in their houses.
The Norvegians start using long sleeves.
-20C/-4F
The Aussies flee from Mallorca.
The Norvegians end their Midsummer celebrations.
Autumn is here.
-30C/-22F
People in Greece die from the cold and disappear from the face of the earth.
The Norvegians start drying their laundry indoors.
-40C/-40F
Paris start cracking in the cold.
The Norvegians stand in lline at the hotdog stands.
-50C/-58F
Polar bears start evacuating the North Pole.
The Norwegian army postpones their winter survival training.
-70C/-94F
The false Santa moves south.
The Norvegian army goes out on winter survival training.
-183C/-297,4F
Microbes in food don`t survive.
The Norwegian cows complain that the farmer`s hands are cold.
-273C/s-459,4F
ALL atom-based movent halts.
The Norvegians start saying “Faen, it`s cold outside today”.
-300C/-508F
Hell freezes over. Norway wins the Eurovision Song Contest.
Håper alle forsto denne selv om jeg ikke oversatte teksten. Og jeg håper
også at min gode venn Bruce har betalt strømregningen så han holder
varmen. Vi sees vel til sommeren når han har tinet opp.
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