Medlemsavis for OSEBERG LODGE, Sons Of Norway - Tønsberg
Nr. 1- 25. årgang
Januar 2005

Årets første medlemsmøte avholdes
tirsdag 11/1 kl. 19 i
kantina til Nøtterø
Sparebank, Teie Torg
Så er vi da klar til å ta fatt på et nytt år og nye
utfordringer. Foruten den faste forretningsdelen vil vi bruke noe av tiden under den sosiale delen til en “brainstorming”
hvor alle kan komme med tanker og ideer
for hva vi bør gjøre i 2005. Vi får også besøk
av Jorun Miels fra ACN - en av de største
telekommunikasjons- og energibedriftene
som vil fortelle litt om det tilbudet de kan
gi, bl.a. billigere telefon. Her kan det være
penger å spare og tjene.
Og tradisjonen tro ber vi alle medlemmer
tømme kakeboksene sine for julekaker slik
at når vi setter oss ned for å slappe av med
kaffen, får vi ikke bare 7 slag, men kanskje 3
x 7 slag å kose oss med.
Vel møtt alle sammen.

Vi gratulerer
11/1 Harald Bugge
12/1 Brit Wencke Kibsgaard
14/1 Eva Jacobsen
14/1 Øystein Svensen
24/1 Berit Marianne Gabrielsen
25/1 Arne Jacobsen
30/1 Per Rygh
5/2 Jon Philip Solem
6/2 Oscar K. Kristiansen

Nytt medlem
Svein Herman Wold-Hansen ble enstemmig
opptatt som medlem på vårt desembermøte.
Velkommen til Oseberg Lodge.

Overføring
Roy Jeffrey Morris, Nova Scotia i Canada
har søkt om overføring fra 1-999 til Oseberg
Lodge. Vi ønsker han velkommen.

Dear Sons of Norway Lodge
Hello! Please help us if any of you at your lodge can! We have a
quick question for you and your lodge members:
We’re wondering if anyone at your lodge
knows if there is a feminine NORWEGIAN form of Lars
(Lawrence)? Can anyof your members help us? A member
of our Norwegian-Swedish-American family is wanting to use
whatever the Norwegian form of Lars/ Lawrence is as a baby
girl’s first name, in honor of a Norwegian favorite family member named Lars. We’ve done lots of searching in books and on
the internet and have asked our Norwegian-American friends and
relatives, but we haven’t been able to find one even close.
”Lalia” is the closest we’ve found to Lars. There are lots of feminine equivalents of other male names—e.g., Robert/ Roberta,
Michael/ Michelle,Francis/ Frances, Don/ Donna, George/ Georgia, etc., etc.—, so we kind of assume that there could be one
(even a very rarely used one) for Lars. Has anyone heard of there
being a Norwegian girl’s name that might be or could be used as
a female form of Lars? What would be a few Norwegian girl’s
names that might be closest to the sound or spelling of Lars if
there isn’t an obvious direct derivation? It doesn’t matter to our
family if it’s not an often-used name in Norway or the US. Our
relativereally wants to name the girl after this favorite Lars of our
family’s. Thank you for any help you can give!
Mr. and Mrs. George Wilfred Tellefsen, USA
P.S. Please include any possible spellings for the name and
also how one would pronounce it! Mange takk! And God
bless you. Hvis noen kan hjelpe, ta kontakt på 33368861 så skal
vi formidle det videre via e-mail.

Kontingenten
Sammen med denne avisen får du også giro for innbetaling av
medlemskontingenten for 2005. Hvis du vil spare gebyret, kan
du ta med giroen og betale den kontant på våre medlemsmøter i
januar og februar. Kontingenten er den samme som de siste årene,
kr. 325,- for hovedmedlem, kr. 275,- for ektefelle/samboer og
kr. 225,- for ungdom. Vi håper alle fortsatt ønsker å være
medlemmer av Oseberg Lodge/Sons of Norway. Jo fortere vi fr
inn kontingenten, desto tidligere kan vi sende melding til D8 og
Minneapolis som sender ut medlemskortene fortløpende.

B

President/Redaktør.: Sven A. Kjønnerød T: 33 36 88 61 E-mail: svkjoenn@online.no Sekr.: Solveig S. Kjønnerød. T. 33 36 88 61. E-mail: svkjoenn@online.no
Kasserer.: Per Rygh T: 33 38 60 96 Medlemssekretær: Wenche Hanche. T: 99 69 75 09 Aktivitetsleder: Arild Hassum. T. 33 33 02 49.
Marshaller Kari. Bjerkgård T: 33 36 88 84. Wenche Jacobsen T: 33 33 08 61 Torild Trolsrud. T. 33 06 29 34 Unni Fevang T: 33 38 01 74
Hjemmeside: http://home.online.no/~svkjoenn/oseberg.htm. - www.sofn.com - www.sonsofnorway.no - Org.nr.: 982 843 596

Fra presidentens skrivebord
Vel overstått jule- og nyttårsfeiring til dere alle. Og hjertelig
velkommen til vårt første møte på det nye året tirsdag 11/1.
(Og selvfølgelig alle andre arrangementer også utover året).
Tradisjonen tro åpner vi året med en gjennomgang av hva vi i
styret har tenkt på, og kanskje har dere medlemmer noen tanker
om hva vi bør gjøre i året som nettopp har startet. Og vi håper
jo at dere har spart noen julekaker som dere vil dere med oss
andre.
Til jul kommer det alltid mange hyggelig hilsninger fra nær og
fjern, både som vanlig brev og som e-post. I år fikk vi også 2
etterlysninger fra USA. Den første kom fra noen venner i
Edvard Grieg Lodge i Glendale, California. De etterlyste en
dame som var Lifmember i Lodgen. Etter å ha bodd i California i 35 år hadde hun flyttet til Tønsberg tidlig på 1990-tallet.
All post kom nå i retur med adressat ukjent. Etter noen telefoner
fant jeg ut hun nå var på Eik Aldershjem.
Den andre kom fra Yvonne Meyer i Marshfield, Wisconsin.
Hun hadde fått vår e-mail adresse fra Dorothy Berg. Yvonnes
bestemor kom fra Vefsn, og da de hadde vært i Norge i 1990
hadde de forhørt seg på Oslo Rådhus om informasjon om Vefsn,
men ingen viste noe om dette stedet. Siden de nå skule til Norge
igjen i april 05, lurte de på om vi visste noe om Vefsn. Og da
kom de jo til rette stedet. For Vefsn, eller kanskje mer kjent
som Mosjøen, er jo Solveigs hjemby. Så informasjon om stedet
er sendt tilbake. Nå venter vi bare på litt mere informasjon om
familien før vi kan etterlyse slektningene.
Dessverre er det jo i disse dager mange andre som også søker
etter sine slektninger, men i langt mindre hyggelig sammenheng.
Nyhetene den siste uken av 2004 viser oss hvor lite vi har å
stille opp med når naturkreftene setter inn. Jeg vet at det også
blant Osebergs medlemmer sitter noen som har følt dette mer
inn på kroppen enn andre.
På møtet i januar blir det som nevnt på 1. siden mulighet for å
komme med tanker og ideer for hva vi skal gjøre i 2005. Selv
om vi selvfølgelig skal fortsette med våre faste bowlingkvelder
hver fredag, De Flittige Lisene skal fortsette å møtes 1 gang i
måneden, vi skal dra på Gartnerbesøk, ha pannekakefrokost,
picnick, Thanksgiving m.m. må vi jo også forsøke å fornye oss
litt. Har du en ide, kom med den på vårt januarmøte. Så sees vi
også i 2005.
Med broderlig hilsen Sven-Anders
Styremedlemmene møter senest kl. 18.15

Hi

I have had several e-mails asking if any Sons of Norway members have been
lost in the tsunami event this past week. If either of you hear of any please
let me know. We sincerely hope that none were lost. In the meantime, the
Sons of Norway Foundation is channeling donations to help the victims. I
would appreciate any information you receive. Tusen takk and Happy New
Year to you and your families.
Cindy
Olson
Director
Sons
of
Norway
Foundation
www.sonsofnorway.com 612 821 4632 colson@sofn.com Member Oslo
Lodge 1-002

Søster Lodger

Fredriksten Lodge
Myrmarken Lodge
Trolldalen Lodge

3-125
5-609
6-139

Its Scholarship and
Grant time once again!
The following are the deadline dates for each of the Sons of Norway
Foundation Scholarships and Grants. You may go to our web site to
get all of the qualifying information and applications that you may
down load and print at www.sonsofnorway.com, click on Foundation
and then click on Scholarships or Grants. It is that easy!
General Heritage and Culture Grant
January 15
Helping Hands to Children (Adopt a School, Barnas Norsk
Klubb, Children’s heritage programming)
February 1
Local Lodge Partnership Grant
April 1
All Scholarship applications are due
March 1
Nancy Lorraine Jensen Memorial
Astrid Cates/Myrtle Beinhauer
Oslo International Summer School
King Olav V Norwegian-American
Camp Norway is no longer being offered due to severely declining
enrollment over the past three years. We are excited to announce
that as a replacement we will begin offering scholarships, in 2006,
for study at Norwegian Folk High Schools. There are over 70 Folk
High Schools to choose from. Go to www.folkehogskole.no and
check out the possibilities! This new scholarship will provide the
experience of living and studying in Norway, learning about Norwegian culture first hand, and the chance to travel throughout Europe
with a group. More information will be coming about this scholarship in the future.
Check out the upcoming Viking magazine to see the top six lodges
that donated to the Coin A Day program. Please promote this program to all local lodges. It is a fun and easy way to help the Sons of
Norway Foundation. The beauty of this form of donation is that it
gets individual members to participate and make a difference.
The Sons of Norway Foundation Humanitarian Fund gave financial
grants to seven Sons of Norway families following the severe damage to their homes from Hurricane Charley in August. Thanks to all
our members and lodges who give to the Humanitarian Fund. Your
fellow members wish to express their gratitude for giving them aid
during this stressful time.
Remember that you may now donate on-line to the Foundation. Go
to www.sonsofnorway.com click on Foundation, then donation opportunities.
Questions on Foundation please e-mail foundation@sofn.com.

Tubfrim
Dere husker vel å ta vare på frimerkene får du kaster juleposten
og brevene. Ta også vare på brukte telefonkort. Ta dem med
på møtene så skal vi sende det til Tubfrim. De selger det videre
og fortjenesten går til barn og unge som trenger en hjelpende
hånd. Samleesker kan du få på medlemsmøtene, eller ring så
skal vi sende deg noen.

Fredriksten Lodge, Sons of Norway Hall, 187 State Rd. 4. fredag kl. 20.00
Faith Lutheran Church, 207 S. Cherry, 1. lørd. kl. 9 Jan.-Mars, 1. tirsd. kl. 19 Apr.-Des.
American Legoin Post 7, 330 W Franklin St. 4 torsdag kl. 19.30

