Medlemsavis for OSEBERG LODGE, Sons Of Norway - Tønsberg
Januar 2008

Nr. 1 - 28. årgang

Årets første medlemsmøte finner sted
tirsdag 8/1 kl. 19.00
i Tønsberg Arbeiderforenings lokaler,
Kammegata 5, 3. etg
Vi har lagt 2007 bak oss og starter 2008 med
blanke ark og nye muligheter med
medlemsmøter 2. tirsdag i måneden som
vanlig. Håper alle har kommet seg vel
gjennom jule- og nyttårshelgen og gleder seg
til å treffe gamle venner i Oseberg igjen.
Det blir som alltid en liten forretningsdel
først, deretter en enkel servering og lotteri.
Tid til hyggelig prat og kanskje en liten
konkurranse skal vi nok også få.

Vi gratulerer
7/1 Per Erik Borge
7/1 Finn Johannessen
8/1 Kristine Emilie Krüger
11/1 Kristian Lien
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

Tubfrim
Husk også i 2008 å ta vare på frimerker og telekort.
Samleesker kan du få på medlemsmøtene.

Våre Flittige Liser
fortsetter også i 2008, men tid for det første møtet er ikke
bestemt. Mer info får du sikkert på januarmøtet.

Distriktskongress 2008
Distriktskongressen for D8 avholdes på
Ryfylke Fjordhotell 12.-15. juni med Ryfylke
Lodge 8-023 som vertskap.
Senest på marsmøtet må vi velge våre
delegater og ha klar eventuelle forslag som
vi ønsker behandlet på kongressen.
Selv om du ikke blir valgt som delegat, er
det mulig å dra dit som gjest/observatør.

HÅNDARBEIDUTSTILLING
På alle kongressen i SoN blir det også
arrangert håndarbeidsutstillinger. Alt som blir
utstilt blir vurdert av en egen jury og de beste
i hver klasse blir premiert. Kanskje blir det
også sendt videre til den Internasjonale
kongress i august. Enten du driver med
rosemaling, veving, hardangersøm, broderi,
strikking, hekling, treskjæring m.m. kan du
delta. Ønsker du mer info om
håndarbeidsutstillingen ta kontakt med Thor
Rødland, thor.rodland@dabb.no
Mer info om kongressen kommer utover
våren.

Bowling
Håper mange har byttet anledningen til å bowle i julen. Ser
fram til å treffe dere igjen i 2008. Evt. resultat av
handicapturnerigen i desember kommer i februaravisa. La
nyttårsløfte bli at DU skal bli flinkere til å møte opp hver fredag
kl. 18.30 på Sjøsiden Redning i 2008. Velkommen.

Godt nytt år ønskes
alle medlemmer
i Sons of Norway

B
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Redaktørens betraktninger
Når dette leses er vi forhåpentligvis kommet vel gjennom
julefeiringen og kanskje også nyttårshelgen.
Før vi starter 2008 vil jeg gjerne avslutte med medlemsmøtet
i desember. Det ble et godt besøkt møte med mange som vi
sjelden treffer på møtene. Vi hadde også hyggelig besøk av
Ernst og Astrid Granly fra Eidsvold Lodge, Jan og Britt
Thorsen samt Nils Hanche fra Edvard Munch Lodge. Etter
en kort forretningsdel ble det delt ut nåler til medlemmer som
har alt fra 5 års fartstid til Golden Member. De som ikke var
tilstede vil få sine nåler ved en senere anledning. Det ble også
avholdt innsettelsesseremoni for nye medlemmer. Siste post
på det “offisielle” programmet var innsettelse av det nye styret.
Innsettende offiser var Internasjonalt styremedlem Ernst Granly
og innsettende marshaller var Astrid og Britt.
Jeg ønsker påtroppende president og resten av styret lykke
til. Sammen skal vi dra lasset og med god hjelp av medlemmene
blir nok også 2008 et godt år for Oseberg Lodge og SoN.
Deretter var det kaffe og gode snitter samt Verdens beste
bakt av Else Mari. Og praten gikk livlig blant de mange
fremmøtte. Under kaffen holdt Ernst en liten orientering om
arbeidet i det internasjonale styret og han overrakte også lodgen
en fin plakett i forbindelse med våre 25 år som lodge. Kvelden
ble avsluttet med loddtrekning før vi alle gikk hjem vært til oss
etter en hyggelig kveld i Oseberg.
Da avslutter vi 2007 og starter på 2008.
Det første medlemsmøtet avholdes tirsdag 8. januar kl. 19.00.
Har du julekaker som du vil bli kvitt, da dem med så blir årets
siste første en avslutningshappining på julekakesesongen. Som
vanlig i januar blir det “Åpent forum” hvor alle kan komme
med forslag og innspill til hva vi skal fylle møtene og andre
arrangementer med. Har du ideer til program, men ikke kan
komme på møtet, ta kontakt med vår aktivitetsleder. Vi bør
kanskje også tenke over om vi skal bytte møtelokale. Våre
nåværende lokaler ligger sentralt til med kort vei til jernbane
og buss, men jeg har inntrykk av at alle fortsatt kommer med
egen bil. Og da trenger vi parkeringsplasser, noe det kan være
mangel på i sentrum. Det koster også en del ekstra når all mat
må bestilles hos utleier. Det ideelle lokalet burde ligge i
sentrum, nær buss/bane, god parkeringsplasser og muligheter
for å ordne servering på en billigere måte. Umulig?? Kanskje,
men da får vi heller fire på noen av kravene. Har du forslag på
nytt møtelokale som er ledig 2. tirsdag i hver måned, kom på
januarmøtet og la oss andre høre.
Vi prøver en gåte: Hva er forskjellen på denne spalte og den
du leste før jul? Første som sier meg det får et lodd.
Se sees vi i januar. Hjertelig velkommen alle sammen.
Med broderlig hilsen Sven-Anders

Dear Sons of Norway Officer
Effective immediately Sons of Norway has terminated any
and all partnerships with Norwill Scandinavian Gourmet Foods
Inc. Over a period of time we have received complaints of
extremely poor service and lack of follow-through from
Norwill. This inability to serve members at the level we expect is unacceptable. Numerous attempts have been made
by Fraternal staff members to rectify this matter with Norwill,
unfortunately all attempts have gone unanswered and without
remedy. Moving forward please be aware that Sons of Norway will no longer promote or endorse Norwill Scandinavian
Gourmet Foods Inc. Thank you for your patience and understanding during this period of transition. We are currently
seeking a suitable replacement member-benefit and will let
you know when one has been found. In the meantime please
share this information with the members in your district, zone
and lodge. If you have any questions about this situation, do
not hesitate to contact me. Fraternally, Eivind J. Heiberg Fraternal Director 612-821-4606 eheiberg@sofn.com
--------------------In the earliest years of Sons of Norway, Norwegian was the first
language of the vast majority of members. The organization, then
known as Sønner af Norge, chose Norwegian names for its lodges
which reflected the hopes and dreams of the membership, many of
whom had left their homeland behind to begin a new life. As the
years went on and the organization became more
Americanized,the connection to Norwegian culture and language
remained strong. In this edition of Språk og kultur we will take a
look at some interesting lodge names and what they mean. The
vast majority of Sons of Norway’s first members were recent immigrants. Throughout the 19th century, when the majority of immigrants came to America, Norway was in the midst of a national
romantic movement. Norwegian history, literature, folk art and
language were being explored and celebrated after many years
under foreign rule. Many Norwegians took this with them when
they came to America, and the influence of the national romantic
movement can be seen in many lodge names.
Ivar Aasen Over the years, there have been several lodges
named for Ivar Aasen, the self-taught linguist who founded
Nynorsk, the “New Norwegian” written language, based on rural
dialects.
Arne Garborg There have also been several lodges named
after Arne Garborg, an author and political activist who figured
prominently in Norwegian politics in the late 19th and early 20th
centuries.
Bjørgvin (1-10) The Old Norse name for Bergen, which linguistic reformists wanted to restore, much as Christiania had been
changed to Oslo.
Heimsyn (1-15) A Nynorsk word that describes the act of looking at or around one’s new home; also, an obscure book by Ivar
Aasen.
Henrik Ibsen There have been about 9 lodges named
for Henrik Ibsen, Norway’s greatest playwright.
hammer, from Norse mythology.

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

