Osebergs Avis
Medlemsavis for OSEBERG LODGE 8-001, Sons of Norway—Tønsberg
Nr. 1—34. årgang
Returadresse: Kongslysveien 10, 3123 Tønsberg
Januar 2014

Årets første medlemsmøte avholdes tirsdag 14. januar
kl. 19.00 på Eik Speiderhus, Sildreveien, Tønsberg
Så har vi startet på et nytt år og et nytt møtelokale. Håper riktig mange finner veien til de nye lokalene som for
mange er kjent fra utallige Thanksgivingskvelder der. Foruten de obligatoriske møtesakene blir det denne
kvelden anledning for alle og enhver å komme med forslag til aktiviteter og møteprogram utover året. Og hvis
alle tar med seg litt av julekakerestene sine så kan vi kose oss med hyggelig prat, utlodning, kaffe og

Kjempestort julekakerestebord
Vel møtt alle sammen til et nytt Sons of Norway/Oseberg år tirsdag 14. januar kl. 19.00 på Eik Speiderhus.
Kjører du egen bil følger du Eikveien helt til Bergans Gartneri, ta inn til venstre i Kongslysveien, følg denne i
ca. 150 meter og ta så til venstre inn Sildreveien. Det er skiltet med Eik Speiderhus. Kommer du med buss så
kan du ta Rute 113 Eik fra utgang 10 på busstasjonen. Den går kl 17.55, 18.10. 18.40. Gå av på stoppestedet
ved Sissel vei, gå over i fotgjengerovergangen og følg gangstien frem til speiderhuset. Ta ca. 10-15 minutter.

Bowlingen

Fortsetter hver fredag fra kl. 18.30 på Vallø Bowling. Sko og kule får du lånt, så det er bare å ta med
familien og starte helgen sammen med gode venner og et slag bowling. Minner om at fredag 14. februar har vi vår tradisjonelle bowling og middag på Redningen etterpå. Mer info kommer i februaravisa, men hold av dato allerede nå.

Våre Flittige Liser

Våre kvinnelige medlemmer møtes denne gang torsdag 9. januar til vanlig tid hos Kari
Følstad, Åsane 27 E, Sandefjord. Er det noe du lurer på så ta kontakt på tlf. 45416824. Og skulle noen av våre herrelige
medlemmer ha fått garn og pinner til jul, er de sikkert også velkommen til en hyggelig håndarbeidskveld

Sons of Norway D8 presenterer... MAGI OG MUSIKK I AMERIKA

19.‒31. august, 2014
Orlando, New Orleans, Memphis & NashvilleThe Magic of Disney World and the musical world of Jazz, Rock and
Roll and Country Opsjon: Delta på Sons of Norway sin kongress i Jacksonville, Florida
PRISEN INKLUDERER: Tur/retur fly fra Stavanger, Oslo eller Bergen med Delta/KLM 12 netter hotell basert på dobbeltrom 12 frokoster (amerikanske) 1 lunsj på Country Music Hall of Fame 5 middager Lokal guide i New Orleans Inngangspenger: Disney Epcot Center, Kennedy Space Center, Oak Alley Plantation, Snug Harbor Jazz Bistro, Graceland,
Sun Studio, Country Music Hall of Fame, Grand Ole Opry inkluder konsert om kvelden Norsk-talende guide fra ankomst på flyplassen i Orlando til avgang på flyplass i Nashville Busstransport: Dag 1: Transfer fra flyplass til hotellet
Dag 3: Transport etter reiserute (Orlando to KSC; KSC til hotell i Jacksonville) Dag 4: 5 timer med lokalbuss Dag 6:
Transport from Jacksonville, Florida til New Orleans, LA Dag 7: Transport etter reiserute Dag 9-13: Transport etter
reiserute Dag 14: Transfer til flyplassen. PRIS: Tur/retur fly med Delta/KLM.......NOK 22950 Fra Stavanger, Oslo eller
Bergen Basert på minimum 25 personer og minimum 10 passasjerer fra hver by. Turen kan utføres med mindre men det
kan være nødvendig med prisøkning. Tilleggspris for enkeltrom NOK 4810 OBS! Prisen er avhengig av plass på flyet.
Det haster med registerering. For mer informasjon, ta kontakt så kan du få tilsendt hele programmet på e-post eller jeg
kan printe ut en kopi og sende til deg i posten.

Vi gratulerer 7/1 Finn Johannessen, 8/1 Kristine Emilie Krüger, 9/1 Sandra Holm, 11/1 Kristian Lien, 11/1
Harald Bugge, 12/1 Brit W. Kibsgaard, 14/1 Øystein Svensen, 15/1 Gunvor Kvasnes, 24/1 Berit
Marianne Gabrielsen, 27/1 Terry Anne Reiner 31/1 Anne-Lise Andersen

Skal du til USA/CANADA?
OK-Reiser gir 5% rabatt til SoN-medlemmer
Med ektefelle 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

B

Pres. Solveig Sende Kjønnerød. T. 48127201 solveig.kjonnerod@sf-nett.no Vp.: Solveig Sørensen T. 48064201 toot-soe@live.no
Sekr./red. Sven-Anders Kjønnerød T. 94982981 sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no Kasserer Bjørn Kristiansen. T. 99105653
bjornogkari@hotmail.no Akt. Leder Turid Dalby T. 91737209 joan_d@broadpark@no Medl.sekr. Anne Lise
Berenger T. 92852787 annelise3140@hotmail.com Marshall Kari Bjerkgård T. 33368884. Torild Trolsrud T. 33062934
tor-trol@online.no Martin Bjerkgård T. 33368884 Ingunn Rosten Larsen T. 33473767 ingun.r.larsen@gmail.com
http://www.facebook.com/pages/Sons-of-Norway-Oseberg-Lodge-8-001/212430452230536
Hjemmeside: www.sonsofnorwayoseberg8001.no —www.sonsofnorway.com—www.sonsofnorway8.com Org.nr. 982 843 596

Redaktørens betraktninger
Vi har startet på 2014, og da har lyst til å sitere Alf Prøysen: Med blanke ark og fargestifter. Vi skal ha vårt første medlemsmøte på Eik Speiderhus, et sted mange kjenner fra våre Thanksgivingsfester. Håper riktig mange finner dit og blir
kjent med stedet. Og på januarmøtet blir det som vanig Ordet fritt, slik at alle kan komme med sine ideer og tanker om
hva vi skal for program på møtene våre utover året og ellers andre ting vi kan finne på. Jeg regner vel med at mange av
de tradisjonelle tingene som pannekakefrokost, Grillkveld og Thanksgiving fortsetter. Vi har også allerede bestilt tid på
Rønneberg Gartneri for innkjøp av det vi trenger for å pynte opp i hagen. Det blir den 8. mai. Våre Flittige Liser og bowling-kveldene fortsetter også. Håper noen kan komme opp med noen aktiviteter i Drammens-regionen, kanskje et bedriftsbesøk eller lignende? Januarmøtet er stedet for å komme med forslag eller send det på mail til presidenten.
Håper også mange kan tenke seg å bli med på seminaret 15. februar. Her kan du treffe medlemmer fra andre lodger og
samtidig lære noe om Sons of Norway. Og som du kan lese et annet sted i avisa er det mulighet for både å vinne tur til
USA og andre premier hvis du får vervet nye medlemmer. Eller du kan jo bli med D8 på tur til USA i august.
Fom. 1. januar 2014 er medlemmene av Bergen Lodge overført til Haugaland Lodge, som nå vel er Norges største lodge.
I løpet av året er det også 3 lodger som kan jubilere. Først ute er Nidaros Lodge i Trondheim som fyller 30 år 24/2. Så
vidt vites skal dette ikke feires. Derimot blir det fest på Utsikten Hotell i Kvinesdal lørdag 8. mars når Viking Lodge fyller 30 år 9. mars. Og 15. september er det Eidsvold Lodge som fyller 30 år. Dette blir feiret helgen 12. til 14.september.
Mer info om disse arrangementene etter hvert som de kommer. Men jeg håper mange har lyst til å delta, så sett allerede
nå av dagene. Og i tiden 12.-15. juni er det D8-kongress i Egersund. Vi kan sende 4 delegater, men vi får se på kostnadene og kanskje redusere antall delegater litt. Frist for å melde på delegater og sende inn forslag til kongressen er på marsmøtet. Men selv om du ikke ønsker å være delegat, er det mulig å dra ned og være med på kongresesen og det sosiale.
Dette er en flott mulighet for å treffe nye og gamle venner fra hele Norge, og muligens også fra USA og Canada. Hold
av dagene.
Ser vi på kalenderen for ”våre” 3 land ser vi at 6/1 er det Epiphany — helligtrekongersdag, religiøs helligdag til minne ,
heilage tre kongars dag i Canada og 20/1 er det Martin Luthers Day i USA. I Norge er det ingen spesielle merkedager.
Så håper jeg at riktig mange av dere finner veien til medlemsmøte tirsdag 14. januar på Eik Speiderhus. Og har du julekaker til overs etter juleselskapene, så ta dem med. Vi må jo prøve å lage Tønsbergs største julekakerestebord. Og hyggelig ville det være om dere som ikke kunne komme på desembermøtet for å motta merke, kommer nå.

D8-Styret vil også i år arrangere to samlinger for å gjøre oss alle best mulig i stand til å utføre våre verv. For lodgene på Østlandet blir det avholdt samling lørdag 15. februar. Vi har satt tidsrammen til kl. 11.00-16.00 for seminaret. Vi
holder til i Flyplasskafeen v/E8 ved avkjøringen til Tønsberg, og pris pr person; kr 220 som inkluderer kaffe ved ankomst, koldttallerken, mineralvann og kaffe. Påmeldingsfrist 1. februar til Odd H. Olsen, e-post o-haral@online.no eller på tlf 90751907 (sms er ok) Målgruppe: Alle medlemmer som har lyst til å lære mer om organisasjonen, møte andre
lodgers medlemmer til nyttig samvær, og/eller som vil vurdere å påta seg verv senere, og sist men ikke minst styremedlemmer i lodgene i 2014. Vi vil ta dette opp på medlemsmøtet i januar. Håper alle i styret og ellers andre kan sette av
noen timer denne lørdagen for å lære mer om Sons of Norway. Vi tar felles påmelding fra lodgen.

Vervekampanje Sons of Norway D8 1.november 2013 – 31.mai 2014 1. premie:

Gavebrev på 2 flybilletter til
valgfri destinasjon i USA som Icelandair flyr. Premien går til den som i perioden verver flest medlemmer, minimum 10
nye . Ved likt antall blir det trekning. 2. premie: SoN effekter + 20 flaxlodd til verdi kr. 1000,- ved verving av minimum
5 medlemmer 3. premie: SoN effekter + 10 flaxlodd til verdi kr. 500,- Visepresident i hver lodge melder antall vervede
med ververs navn til visepresident i D8 ved utgangen av hver mnd. «nils-audun@gerhardsen.cc» Vinnerne blir offentliggjort på D8 kongressen i juni 2014 i Egersund

Husk Tubfrim,

frimerkeinnsamlingen i Sons of Norway er avgjørende viktig for Tubfrim, og SONS's samlet står for omlag

tredjedelen av alt.

HUSK boksringene

fra drikkebokser, der er vi fra nå av med i en konkurranse med de andre distriktene, som starter med
oppsamling av "box top labels" som gir penger til skolene i USA. Vi deltar med våre ringer, og mengder måles i forhold til medlemstallet. VI VIL VISE OSS SOM FLINKE INNSAMLERE! For 2013 samlet vi her i Norge inn hele 1092,5 kilo. Av dette står
SON ved 7 lodger og på tross av at det ikke er kongressår, for ialt 427 kilo. Hele 39%. Et fantastisk resultat!
Med standard 3200 ringer pr. kilo, blir det 1.366.400 ringer! Vi kan virkelig være stolte av den organisasjonen vi er en del av !!!
Søster Lodger: Fredriksten Lodge 3-125 Fredriksten Lodge, Sons of Norway Hall, 187 State Rd. 4. fredag kl. 20.00
Myrmarken Lodge 5-609 Faith Church, 207 S. Cherry, 1. lørd. Kl. 9 Jan-Mars, 1. tirsd. Kl. 19 April-Des.
Nor-Bu Lodge 3-427
BUL Cabin 21 Oslo Dr. Lake Telemark Rockaway NJ 3. lørd. Kl. 18.30

