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Tirsdag 10. januar kl.
19.00 møtes vi igjen i
Tønsberg Arbeider-
forenings lokaler Kam-
megata 5, Tønsberg
Så har vi gleden å kunne ønske hjertelig
velkommen til årets første
medlemsmøte.Foruten en kort forretningsdel,
bruker vi kvelden til en liten brainstorming
om hva vi skal gjøre i 2006 og ellers hygge
oss med gode venner og fortelle hva vi har
opplevd siden sist vi møttes. Tradisjonen tro
blir dette et “farvel til julekakene” Vi har

resteparty på julekakene
Ta med det du måtte ha igjen av julebaktsen
og la også andre smake din bakst.
Vi skal også ha et lite lotteri, så hvis du kan
ta med en liten gevinst, hadde det vært fint.

Vi gratulerer
 7/1 Per Erik Borge
 7/1 Finn Johannessen
11/1 Harald Bugge
12/1 Wenche Kibsgaard
14/1 Eva Jacobsen
14/1 Øystein Svendsen
24/1 Berit Marianne Gabrielsen
25/1 Arne Jacobsen
30/1 Per Rygh
 5/2 Jon Philip Solem
 6/2 Oscar K. Kristiansen

Tubfrim
Du husker vel å ta av frimerkene får du kaster
juleposten, eller annen post. Trenger du
samleesker kan du få det på medlemsmøtene.
Salg av brukte frimerker gir Tubfrim en god
inntekt som brukes til å hjelpe de som trenger
litt støtte. Ta også vare på brukte telekort og
postkort.

Våre “Flittige Liser”
møtes neste gang hos Solveig S. Kjønnerød i
Kongslysveien 10, Eik, tirsdag 17. januar tl
vanlig tid. Trenger du skyss, ta kontakt på
vårt medlemsmøte tirsdag 10/1. For mer info
kan du også ringe 33368861/48127201.

Bowling
Også i 2006 treffes vi hver fredag fra kl. 18.30
i Centrum Bowlinghall til vår tradisjonelle
fredagsbowling. Alle hjertelig velkommen,
enten du skal spille eller bare være der til
støtte og trøst når noen hiver i renna. Det er
også på tide å legge seg i trening til våre 2
store begivenheter. Møte med Edvard Munch
og turneringen i Arendal. Vel møtt alle
sammen i Centrum Bowlinghal hver fredag.

Solskinnskomiten 2006
består av Anne Lise Berenger, 98 63 37 50,
Hanne Madsø Solem, 33 45 24 66 og Wenche
Hanche 99 69 75 09.

Distriktskongressen
avholdes i Kristiansand 8.-11. juni på Qual-
ity Hotel v/Dyreparken. Pris pr. person i
enkeltrom er 2.850. Enkeltromstillegg er kr.
300,-. Prisene gjelder for 3 dager. For de som
ikke er delegater, legges det opp til mye
aktiviteter. Her er det jo også gode muligheter
for å ta med seg de minste i dyreparken. Mer
info kommer i avisen etterhvert som tiden
for kongressen nærmer seg. Vi må også velge
delegater og behandle saker som vi ønsker
tatt opp senest på vårt marsmøte. Vil du være
delegat?
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Fra presidentens skrivebord
Så skal årets første avis gjøres ferdig. Forhåpentligvis har dere
alle kommet vel gjennom jule- og nyttårshelgen og er klare til
å brette opp armene for nok et år med mye aktivitet og hygge
i Oseberg Lodge.
Men før vi ser fremover, vil jeg ta et lite tilbakeblikk på vårt
siste møte.
Siden vi denne dagen skulle ha innsettelse av nye medlemmer,
overrekkelse av medlemsnåler for langt medlemskap og
innsettelse av det nye styret, valgte vi å holde oss i den store
salen. 2 av våre nye medlemmer hadde møtt frem for å være
med på den høytidelige innsettelsesseremonien med opplesning
av medlemsforpliktelsene, broderringen og overrekkelsen av
medlemsnålene. Av våre jubilenter var 4 stykker til stede. 20-
års nåler ble tildelt Willy Henriksen, Else Mari og Jan Erik
Christiansen og Ingeborg Kilde fikk 10 års nål. De øvrige
jubilantene vil få sine pins ved en senere anledning. President
i Edvard Munch Lodge, Jan Thorsen satt inn det nye styret.
Det var også blomsteroverrekkelse til de utgåtte styremed-
lemmer. Deretter var det for å kose seg med snitter, kaffe og
kake. Vi hadde også vært så heldig å få Tormod Borgen Rogne
til å underholde oss den kvelden. Vi fikk også en
verdenspremiere denne kvelden, nemlig duoen Arne Jacobsen
på piano og Tormod som plystret. Senere var det utlodning
med en masse flotte premier. Nok en hyggelig kveld i Oseberg
Lodge var over.
Skal vi se fremover, blir det først møtet i januar hvor vi vel
som vanlig vil ha litt høyttenkning om hva vi skal gjøre i 2006.
Dette er jo et kongressår, så innen mars må vi ha valgt delegater
og behandlet de sakene vi ønsker å ta opp på kongressen.
Kongressen holdes i Kristiansand i begynnelsen av juni.
Dere har vel alle fått brev fra Minneapolis om de nye rutinene
for å kreve inn medlemskontingenten. Dere vil derfor ikke få
den tilsendt med januaravisen som dere har fått de siste
årene,og det er heller ikke mulig å betale kontant til vår
kasserer på møtene lenger.Er det noe dere lurer på i forbindelse
med de nye rutinene for innkreving av medlemskontingenten,
så ta kontakt med noen i styret.
Så håper jeg at mange av dere tar turen til vårt medlemsmøte
tirsdag 10. januar kl. 19.00 i Tønsberg Arbeiderforenings
lokaler i Kammegata 5. Og tenk godt over hva dere kan tenke
dere at vi skal gjøre i 2006. Selv om mange av våre aktiviteter
er godt innarbeidet og vellykkede, er det sikkert plass til nye
ideer og ting som kan gjøres bedre.

La nyttårsforsettet i 2006 bli: 2. tirsdag i hver måneden skal
jeg komme på medlemsmøtet i Oseberg Lodge.

Med broderlig hilsen Sven-Anders

How It All Got Started
Everything You Wanted To Know About Sons of Norway

But Where Afraid To Ask

How did it all begin, you may ask?
Start Sons of Norway, now there`s task
18 Tronders, in desperation so pure,
Said our future is safe if we self insure,
We can soak up the sun, in the sunwe can bask.

So it all got startet in ninety-five,
But nary a soul is now alive,
To tell the story about the name -
Bjørnstjerne Bjørnson,oh, what fame
Let`s go with that,if we^re to thrive.

A week later is about all it took
When a quickie poll found everyone shook.
Sønner av Norge, that`s much better -
It`s a catchy name and will fit on a sweater
I didn`t make it up, it`s in the book.

And so the club, it grew and grew,
And just one district eventually became two,
From Nidaros 1 in Minnesota, ja
To Seattle in Washington, Leif Erikson, ha
But one had to speak Norskie, didn`t you?

Things kept changing, never the same -
In the forties, old members relented and English came
And after awhile, sure enough, we took in the girls -
With bunader, and hadanger and lots of curls
We`re Sons of Norway, but we need the dame behind
the name.

Our numbers grew - cheap fllights, oh, yes
Join Sons of Norway, fly SAS
It didn`t last, to our great surprise
The number fell - was it our demise?
We al were worried, I must confess.

Now we are in countires - et, to tre
Canada, Norge and the  U S of  A
You know about America, yes sirree
Canada came along ought three.
Just in B.C., along the fjords, AY?

We got to Norge in eighty-two,
On 20 November we established two,
Oseberg Lodge i den gamle by
Bernt Balchen lodge, got number three
Sønner av Norge, in Norway, Yahoo

Poem For the Evening (11/12/05)
A Limerick by Sherrill G. Swanson,
President, District Six,  Sons of Norway
(Fortsettelsen kommer i neste nummer av Oseberg Nytt)


