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Vi starter 2009 med
medlemsmøte tirs-
dag 13. jan kl. 19.00
i kantina til Nøtterø
Sp.bank, Teie Torg
Så er vi i gang med et nytt år og nye
muligheter for å delta aktivt i Osebergs
arrangementer.
Vi starter som vanlig med en forretningsdel
før vi går over til det sosiale. På møtet blir
det anledning til å komme med ideer til hva
vi skal gjøre i 2009.
Julen er over, så vi håper at noen har noen
julekaker igjen som de kan ta med seg slik at
vi kan starte året med kaffe og

Julekakerester
En liten utlodning blir det også og selvfølgelig
tid til en prat med gode venner om det som
har skjedd i jule- og nyttårshelgen.

Solskinnskomiteen
for 2009 består av Else Mari Christiansen
33386029, Hanne Madsø Solem 33452466 og
Brit W. Kibsgaard 33384781. Ta kontakt med
en av dem hvis du vet om noen som trenger
en liten oppmuntring i forbindelse med syk
eller andre ting som trenger en
oppmerksomhet fra lodgens side.

HUSK TUBFRIM
---------------------------------------------------

Skal du til USA/CANADA?
OK-reiser gir 5% rabatt til SoN-medlemmer
med ektefeller og barn på alle flyreiser
For mer info og bestilling, kontakt

OK REISER
Elveveien 21, 4480 Kvinesdal

Tlf. 38 35 02 04 - www.usaexperten.no
firmapost@usaexperten.no

Thorleif Haug Lodge
8-005 Markering av
25 års jubileum
SØNDAG 18. januar 2009  på Hannas
Kjøkken, Rica Park Hotel, Drammen Kl.
13.00
Pris: kr. 200,- pr. person  kr. 175,- for
pensjonister
Det blir blir servert koldtbord med varme og
kalde retter. Kaffe er inkludert, men alle
andre drikkevarer bestilles av den enkelte selv
og betales ved bordet.
Påmelding:  til Ranveig Moen, tlf. 32852005
eller mobil 93 42 72 03 eller mail
ranveig.moen1@lifi.no
Betaling pr person skjer når dere kommer til
Hannas Kjøkken. Påmeldingsfrist:  13. januar
2009 Vi ønsker dere alle hjertelig velkommen.
Mange hilsner fra Thorleif Haug Lodge
8-005 Ranveig Moen President

Bowlingen
fortsetter fredager fra kl. 18.30 på Sjøsiden
Bowlingsenter på Vallø. Alle hjertelig
velkommen til en uhøytidelig sportslig start
på helgen. Vi har satt av fredag 13/2 til det
årlige bowlingtreffen med Edvard Munch
Lodge og lørdag 28. mars er det
Bowlingweekend i Arendal.

Våre Flittige Liser
har ikke bestemt tid og sted for neste møte.
Det blir nok ordnet på medlemsmøtet 13/1.
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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

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 W. Kibsgaard
14/1 Eva Jacobsen
14/1 Øystein Svensen
24/1 Berit Marianne Gabrielsen
25/1 Arne Jacobsen
30/1 Per Rygh
 3/2 Julie Lien
 5/2 Jon Philip Solem

Innkvartering
Fra Dolores Baldry har vi fått en forespørsel om Oseberg Lodge
kan innkvartere 30-35 voksne amerikanere på tur i Norge.
Planen er at de ankommer Tønsberg 16. juni på ettermiddagen
og reiser videre torsdag 18. juni til Kristiansand. De har sin
egen turbuss, som kan benyttes på seighseeing.
Dersom du har anledning til å innkvartere 1 eller flere gjester 2
netter i juni, vennligst ta kontakt med noen i styret så tidlig som
mulig. Baldry`s har vært i Tønsberg mange ganger, bl.a. med

sin squardancegruppe.

Søknad om stipend fra
Concordia College
Distrikt 8 vil gi reisestøtte til deltakere som
reiser til språkleiren på Skogfjorden i 2009.
Leiren arrangeres for ungdommer i alder 14
- 17 år, avreise ca. 28 juni og retur 18 juli,
frist for påmelding 31 januar.  Congcordia
Language Villages, som arrangerer leiren i
Bemidji, Minnesota USA gir 2 stipend til
norske deltakere gjennom Passport Fund
Scholarship. Sammen med reisestøtten fra
Distrikt 8 dekker dette ca. halvdelen av
utgiftene til reisen. Søknadsfrist 31 januar.
Du kan også søke din lokale lodge om støtte.
Nærmere oppysninger får du ved henvendelse
til campansvarlig, Johanne Hansen,
Sørnestunet 12, 4015 Stavanger. Tlf.
51563896, e-post jotaha@online.no .
Du finner også flere opplysninger om
Skogfjorden på internett, www.Concordia
LanguageVillages.org .  
 

Redaktørens betrakninger
Vi har startet på 2009 med nye og blanke ark. Også i år vil vi
gjenta mange av våre tradisjonelle arrangemeter, men har du
tanker om nye ting vi kan gjøre, så kom på januarmøtet og legg
dem frem.
Men før vi tenker fremover, tar vi en titt på det som skjedde på
desembermøtet. Martin Bjerkgård ble valgt inn til det ledige
embetet som marshall.  Så var det utdeling av pins til de
medlemmene som hadde fortjent dette. Det var alt fra 5-års
pins til Golden Member og 40-års pins. Deretter tok Jan Thorsen
fra Edvard Munch ordet og ledet oss gjennom innsettelsen av
det nye styret for 2009, godt ledsaget av de innsettende
marshallene Brit W. Kibgsaard og Britt Thorsen.  De mange
fremmøtte hadde tatt plass rundt pent pyntede julebord og det
ble servert nydelige snitter og kaffe. Folk var i det kjøpemilde
hjørnet så loddene fikk ben å gå på. Arne Jacobsen tok plass
bak pianoet og det ble spilt og synget julesanger. Et riktig hyggelig
medlemsmøte var over og alle dro hjemover med litt julestemning
inni seg.
Som dere ser et annet sted i avisa ønsker Dolores Baldry nok
en gang å besøke Tønsberg og etterlyser innkvartering. Kan
du tenke deg å ha overnattingsgjester i juni, så ta kontakt snarest.
De trenger jo tidlig beskjed så de kan planlegge turen. Ellers
har vi  jo fått innbydelse til å markere Thorleif Haug Lodges
25-årsjubileum søndag 18. janaur. Håper mange lar sin bedre
halvdel slippe unna kjøkkentjeneste denne dagen og heller
inviterer til et godt måltid sammen med gode venner fra mange
lodger i området. Tidsfrist og annen informasjon for påmelding
finner du på side 1 i dette newsletter.
For dere som har kontingentforfall i januar ble giro sendt ut i
månedsskiftet november/desember. Har du ikke mottatt, så ta
kontakt med undertegne. På medlemskortet dit ser du når du
har forfall. Det har vært noe feil, men dette er tatt opp med D8.
Fra våre gode venner i Myrmarken Lodge, Don og Dorothy,
har jeg mottatt følgende fine historie - navn og andre likheter er
forhåpentligvis helt tilfeldig: Reverend Ole was the
pastor of the local Norwegian Lutheran
Church, and Pastor Sven was the minister of
the Swedish Covenant Church across the
road.  One day they were seen pounding a sign
into the ground that said:”DA END ISS
NEAR! TURN YERSELF AROUND NOW
BEFORE IT’S TOO LATE!”  As a car sped
past them, the driver leaned out his window
and yelled, ‘Leave us alone, you religious
nuts!’  Then from the curve they heard
the sound of screeching tires and a big splash.
Rev. Ole turned to Pastor Sven and asked, ‘Do
ya tink maybe da sign should yust say ‘Bridge
Out’?
Så håper jeg vi sees tirsdag 13. januar

Med broderlig hilsen Sven-Anders

 


