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Årets første med-
lemsmøte finner sted
tisdag 12. januar kl.
19.00 i kantina til
Nøtterø Sp.b. Teie
Vi kan igjen ønske velkommen til
medlemsmøte i Oseberg Lodge. Vi starter
med blanke ark og forhåpentligvis mange
gode ideer for året. Som alltid begynner vi
med en liten forretningsdel før det blir sosialt
samvær med kaffe og no`attåt. Vi satser som
vanlig i januar på at det finnes julekaker til
overs slik at vi kan lage et gedigent

julekakerestebord
Ta med det du har igjen og la oss andre smake.
Under kaffen er det Åpent forum hvor alle
kan komme med ideer til foredragsholdere
og program vi kan ha utover året. En liten
utlodning blir det også. Dette er fellesmøte
med Edvard Munch Lodge, Horten

Bowlingen
Årets første bowling blir fredag 8.januar kl.
18.30 på Sjøsiden Bowling Vallø Alle
hjertelig velkommen. Alt utstyret du trenger
kan du låne på stedet.
12. FEBRUAR er datoen for den
tradisjonelle bowlingen med Edvard Munch
Lodge. 13. MARS er datoen for den årlige
bowlingweekenden i Arendal. Mer info for
begge arrangmenter kommer senere

 Vi gratulerer
 7/1 Per Erik Borge
 7/1 Finn Johannessen
 8/1 Kristine Emilie Kruger
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
 6/2 Oscar K. Kristiansen

Våre Flittige Liser
har sitt første møte i 2010 tirsdag 5. januar
til vanlig tid hos Torild Trolsrud, Sagatun 2B,
3174 Revetal

Thorleif Haug Lodge
inviterer alle til sin tradisjonelle familiebuffet
på Hannas Kjøkken, Rica Park Hotell
Drammen søndag 24. januar kl. 13.00. Pris
ca. kr. 300,-, noe mindre for pensjonister.
Påmelding kan skje på vårt medlemsmøte
tirsdag 12/1 eller til Ranveig Moen
ranveig.moenl@lifi.no  Håper også å ha litt
mer info å komme med på medlemsmøtet. I
skrivende stund var ikke alt klart. Men hold
allerede å av datoen 24. janaur. Håper mange
fra Oseberg har lyst til å ta en tur til Drammen
denne søndagen. Inviter familien ut på
middagen denne søndagen og slipp oppvasken
hjemme.---------------------------------------------------

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
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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

Redaktørens betrakninger
2010 ligger foran oss, ubrukt og klar til nye utfordringer. Med
et godt samarbeide mellom styre og medlemmer er  jeg sikker
på at også dette året vil gi mye glede i Oseberg Lodge.
Men før vi starter det nye året, vil jeg ta et lite tilbakeblikk på
den siste måneden i 2009. Det begynte lørdag 5/12 med et
hyggelig julebord hos Edvard Munch Lodge. Det var 9
medlemmer av Oseberg tilstede der. Foruten god julemat,
var det kaffe og kaker, konkurranser, innsettelse av styret og
hyggelig samvær.
Det fortsatte tirsdag 8. desember med et godt besøkt
medlemsmøte hos oss selv. På programmet sto bl.a. innsettelse
av det nye styret ved innsettende offiser Ranveig Moen fra
Thorleif Haug Lodge og flere av våre medlemmer fikk pins
for langt medlemsskap. De som ikke var tilstede vil få sine
ved en annen anledning. Etterpå benket alle seg rundt pent
julepyntede bord hvor det ble servert nydelige snitter og kaffe.
Praten rundt bordet gikk livlig, og det ble også tid til litt
julesanger. Og kvelden ble avsluttet med en liten utlodning.
Og midt i julestria fant Erna og Arild Hassum ut at de ville
stelle i stand til juletrefest. Tross kort varsel var vi 50 små og
store samlet i de nye lokale i låven på Hassum. Det startet
med kaffe, brus, boller og julekaker. Så var det gang rundt
juletreet med sang. Det hele ble avsluttet med at nissen kom
på besøk med godteposer til de små. Takk for et flott initiativ.
Jeg er sikker på at alle sammen - pluss mange flere - kommer
tilbake neste år når det hele blir kjent litt tidligere.
Og dermed er vel 2009 tilbakelagt og vi kan begynne å se
fremover på 2010.
De faste poster som bowling, bueskyting og Grillkveld med
Edvard Munch Lodg vil fortsette, likeså Gartneribesøk
pannekakefrokost og Thanksgivingaften. Juletrefest regner jeg
også med blir et fast arrangemet de kommende år.
Forhåpletligvis klarer vi også i 2010 å arrangere et lotteri.
2010 er også kongressår. I år samles representanter fra alle
lodger i Norge i Kvinesdal i midten av juni. Oseberg kan sende
2 representanter dit. Disse må velges senest på marsmøtet.
Foruten disse tradisjonelle postene, er vi åpne for alle god
forslag. Også når det gjelder tips om foredragsholdere og
hva vi kan gjøre på møtene utover i året er aktivitetsleder
åpen for forslag.
Innsamling av frimerker og kort til Tubfrim fortsetter vi med,
likeså innsamling av ringer fra brus/ølbokser. Ta med på
medlemsmøtene som sørger vi for videreforsendelse.
Som nevnt på 1. side er januarmøtet lagt opp til å være et
Åpent Forum hvor alle kan komme med sine tanker.
Håper vi sees tirsdag 12. januar kl. 19.00 på Teie.

Med broderlig hilsen Sven-Anders

Medlemsfordeler
Sons of Norway kan tilby sine medlemmer rabatter hos flere
overnattingskjeder og reisebyåer. Country Inn & Suites gir
medlemmer 13% rabatt. Borton Overseas gir Sons of Nor-
way-medlemmer 5% rabatt på sitt reiseprogram som
inkluderer Borton Overseas unike Skandinavia, Utrolige
Afrika og Fred Olson Cruise Lines program. Icelandair gir
medlemmer 10% på sine flyvninger til og fra Norge/USA.
Best Western gir SoN-medlemmer opp til 15% rabatt på
sine hoteller og bilutleiefirmaet Avis gir medlemmer opp til
20% rabatt. For å finne ut mer disse tilbudene og hvordan du
bestiller, klikk den inn på ww.sonsofnorway.com

Internett/e-post
Husk at uansett hvor du befinner deg i verden, bare du er i
nærheten av en PC, kan du lese vår medlemsavis. Bare klikk
deg inn på www.sonsofnorway.no og på venstre side finner
du en rubikk med Lodger i Norge. Her kan du også finne
informasjon om andre lodger i Norge. Hver uke får vi en
oversikt over hvor mange som logger seg inn på vår
hjemmeside, og snittet ligger på 8-10 hver dag.
Ønsker du å motta vår medlemsavis på e-post istedenfor vanlig
post, send din e-postadresse til svkjoenn@online.no

Kontingenten
Sons of Norways hovedkontor holder nå på sende ut
kontingenten for 2010. Håper du fortsatt ønsker å være
medlem av lodgen og benytter deg av den tilsendte giroen.
Skulle noe være feil, så ta kontakt med noen i styret.

Solskinnskomiteen
består i 2010 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 sykdom eller andre
ting som trenger en liten oppmerksomhet fra lodgens side.

Nett-surfer`n
Ole Arnegård kommer denne gang med tips om en nettside
hvor vi kan finne utrolig mye fakta om USA Her kan du hente
fram USA`s delstater rangert etter folkemengde, flateinnhold,
den høyeste fjelltopp osv. Det ligger også mange linker på
nettsiden og et gratis Family Tree program. Humor finner du
også her. Så gå til Laughter & Lawter Genealogy, Referance
& Researche Center på:
http://www.laughtergenealogy.com/
Lykke til med surfingen. Flere tips kommer sikkert etterhvert
Sakset fra Eidsvold Lodge newsletter.


