Medlemsavis for OSEBERG LODGE, Sons Of Norway - Tønsberg
Nr. 1 - 27. årgang

Årets første medlemsmøte finner sted
tirsdag 9/1 kl. 19.00
i Tønsberg Arbeiderforenings lokaler,
Kammegata 5
Så er jule- og nyttårsfeiring over, og 2007
har startet. Første post på programmet for oss
i Osebeberg Lodge er medlemsmøtet tirsdag
9. januar kl. 19.00. Foruten den obligatoriske
forretningsdelen, blir det kaffe med nogot
attåt, hyggelig prat med gode venner. samt et
lite lotteri. Har du anledningen hadde det vært
hyggelig om du tok med en liten gevinst.
Denne gangen får vi bl.a. besøk av

Den internasjonale kasserer
Gene G. Brandvold
Han kommer til Norge den 7. januar og skal
besøke en rekke lodger på sin 18 dager lange
reise i Norge. Velkommen alle sammen.

Vi gratulerer
7/1 Per Erik Borge
7/1 Finn Johannessen
11/1 Harald Bugge
12/1 Brit Wenche 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. Kristansen

Tubfrim
Du kaster vel ikke konvolutter eller kort før
du har klippet av frimerkene?? Ta dem med
på medlemsmøtene. Samleesker fåes.

Januar 2007

Bowlingen
fortsetter også i 2007 hver fredag fra kl. 18.30
i Centrum Bowling. Alle hjertelig velkommen. Selv om du ikke skal bowle men
bare slå av en prat og heie på dem som bowler
er du hjertelig velkommen. Det er på tide å
starte hardtreningen foran vinterens to store
begivenheter, møte med Edvard Munch
Lodge i februar og turneringen i Arendal i
mars. Mer info om dette kommer senere.

Våre Flittige Liser
har sitt januarmøte hos Anne-Lise Berenger,
Gunnestadveien 44, Borgheim til vanlig tid.
For mer info ring 33 38 42 42.

Info fra Int. styremedlem
Som kjent ble Ernst Granly valgt som
internasjonale styremedlem fra D8. Han har
vært på sitt første styremøte i Minneapolis.
Fra hans rapport kan vi nevne:
- Icelandair gir rabatt for SoN-medlemmer
på flybilletter til USA.
- Ca. 10% av medlemmene er forsikret i
forsikringsselskapet Sons of Norway
- Et “spleiselag” mellom Det internasjonale
styre og D8 skal sørge for at D8 får en stand
som kan brukes rundt om til bl.a. verving av
medlemmer
- Det er satt av 1200 $ i året som lodgene i
D8 kan søke på dersom de ønsker å arrangere
tilstelninger med tanke på informasjon og
verving av nye medlemmer.
- neste Internasjonale kongress blir holdt i
San Diego i tidsrommet 23.-31. aug. 2008.
Hele rapporten kan du lese på
medlemsmøtene hvis du ønsker det.
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Fra presidentens skrivebord

Greetings On behalf of the Sons of Norway Founda-

Først vil jeg takke alle den tillit dere viste meg og resten av
styret da dere valgte oss til å lede Oseberg Lodge i 2007.
Dernest vil jeg ønske dere alle vel overståt jule- og nyttårsfeiring
og håper at vi også i 2007 kan møtes til mange hyggelige
medlemsmøter og andre aktiviteter i lodgen.
Vi avsluttet året med et hyggelig desembermøte med godt
oppmøte hvor praten mellom gode venner gikk livlig under
kaffepausen. Det var også innsettelse av det nye styret med
Wilfred Aasheim fra Edvard Munch Lodge, det var opptak
med utdeling av pins til nye medlemmer og de som hadde
vært medlemmer over mange år fikk merker for dette.
Skal hilse til dere alle fra Tormod Borgen Rogne. Han pleier
jo å være på vårt desembermøte å underholde, men denne
gangen kolliderte det med en stor konsert han holdt på Gjøvik.
Han skal også til USA i april for å delta i verdensmesterskapet
i plystring. Vi får nok høre mer om dette senere.
Hovedkontoret i Minneapolis har nå begynt utsendelsen av
kontingenten for 2007. De har i år klart å sende ut riktig beløp
på kontingenten, men KID-kodene stemmer fortsatt ikke. For
dere som bruker nettbank må dere derfor bruke melding når
dere betaler kontingenten. Bruk gjerne det tallet som står i
KID-kolonnen som referansernr. når dere betaler. Er det noe
dere lurer på i forbindelse med kontingenten, ta kontakt med
noen i styret pr. telefon/mail eller på medlemsmøtene.
Har også fått mail fra den nyvalgte Internasjonale kasserer
Gene Brandvold om at han kommer til Norge den 7. januar
og skal være her i 18 dager. Han har satt av tid til å besøke
oss på medlemsmøtet den 9. januar. Det skal bli hyggelig å få
amerikabesøk på vårt medlemsmøte og høre siste nytt fra det
internasjonale styret. På møtet i januar hadde det vært fint om
dere kunne med tips om aktiviteter for 2007. Har du selv noe
å bidra med, enten på januarmøtet eller senere i år, så gi
beskjed.
Så da håper jeg at vi sees både den 9. januar og på mange av
våre arrangementer utover i 2007. Ta gjerne med en venn.
Med broderlig hilsen Sven-Anders

tion I wanted to thank each one of you for your work to help raise
awareness of the good work our Foundation has done in 2006. Thanks
to your efforts more lodges and individuals are giving financially
than ever before. We were able to award over $100,000 in scholarships and grants in 2006. This is an all time record. This is also a
reminder that grant and scholarship applications will be due soon.
All of the applications may be down loaded directly from the website
at www.sonsofnorway.com, click on Foundation, then, click on either
grants or scholarships. The most up to date forms are here. Please
us the most current forms, toss any prior to Nov., 2006, you may
have. The schedule is as follows: General Heritage and Culture
Grants
Due January 15, 2007, awards given end of March
(These are for community-wide events, hosting visiting groups, museum shows, musical presentations and large events) Helping Hands
to Children Grants Due February 1, 2007, awards given in early
April (Adopt a School, Barnas Norsk Klubb and children’s heritage
programming qualify) Local Lodge Partnership Grants Due April
1, 2007, awards given end of May (Cultural skills presentations, Lodge
Anniversaries, Syttende Mai celebrations, etc., qualify) Cates/
Beinhauer Scholarships
Due March 1, 2007, awards given in
early May (Posthigh school education, college and trade schools
qualify) Oslo International Summer School
Due March 1, 2007,
awards given in early May (For college juniors to study for six weeks
in Oslo, Norway at Oslo International Summer School) Tronvold Folk
High School Scholarship
Due March 1, 2007, awards given in
early May (Post high school students for study in Norway, for one
school year, at a Norwegian Folk High School) King Olav V Norwegian-American Scholarship Due March 1, 2007, awards given in
early May (American students studying Norwegian culture and Norwegian students studying American culture) Nancy Lorraine Jensen
Memorial Scholarship Due April 1, 2006, awards given in early
May (Women, 18-35, majoring in Physics, Chemistry or Mechanical,
Electrical or Chemical Engineering) Please remind your members of
these upcoming dates. Encourage them to visit the website for the
information on qualifications. Most of their questions will be answered after reading the materials. Tusen takk, Cindy Olson Director
Sons
of
Norway
Foundation

Info fra D8

ing on the cultural skillsprogram for stamp collecting. I need
to collect 300 Norwegian stamps and don’t have much access to them here. I would like to request stamps from your
lodge members so that I can include them in my collection.
When I am finished, I will donate them to Tubfrim.
You can ship them to me C.O.D. at 1644 Sarkesian Drive
Petaluma, CA USA 94954 Fraternally, Pamela Stutrud Groth
Assistant Cultural Director Elect Editor Freya Lodge, 6-62
mailto:clothcrafter@sbcglobal.net
”Cherishing our past, embracing our future.” Har du noe å
avse, så send ditt bidrag til ovenstående adresse.

Primærkontakt for Oseberg Lodge, Bernt Balchen Lodge,
Leif Eriksson Lodge og Torleif Haug Loge er Barbie Olaisen.,
974 70 513. Tubfrim: Lully Hillestad, 22 30 70 54. Ski for
Ligth-ansvarlig: Jostein Handgaard, 38 04 43 59. Campsansvarlig: Johanne Hansen 51 56 38 96. Dissimlis-kontakt:
Odd Drange 38 09 39 31. Pen Pal-programmet: Rolf Foss
63 95 15 40. Historiekomite: Tarald Oma 51 48 71 42.
Lederskap: Solveig Indbjo 52 73 70 57. Ta kontakt med
noen av disse hvis du ønsker info om dere områder.

Hello I am a lodge member in the U.S. and I’m work-

Søster LodgerFredriksten Lodge 3-125 Fredriksten Lodge, Sons of Norway Hall, 187 State Rd. 4. fredag kl. 20.00
Myrmarken Lodge 5-609 Faith Lutheran Church, 207 S. Cherry, 1. lørd. kl. 9 Jan.-Mars, 1. tirsd. kl. 19 Apr.-Des.
Trolldalen Lodge
6-139 American Legoin Post 7, 330 W Franklin St. 4 torsdag kl. 19.30

