Osebergs Avis
Nr. 1— 35. årgang

Medlemsavis for OSEBERG LODGE 8-001, Sons of Norway—Tønsberg
Returadresse: Kongslysveien 10, 3123 Tønsberg

Januar 2015

Årets første medlemsmøte avholdes tirsdag 13.
januar kl. 19.00 på Eik Speiderhus, Sildreveien Eik
Som vanlig begynner vi møtet med en liten forretningsdel. Som vanlig på januarmøtet, blir det

Åpent forum og julekakerestebord
Her kan medlemmene komme med forslag og ideer til hva vi kan gjøre i løpet av året. På desembermøtet leverte aktivitetslederen ut en spørreskjema med noen forslag til aktiviteter. Kanskje har du noen andre forslag.
Og selvfølgelig skal vi sikkert ta med oss de tradisjonelle tingene også inn i 2015, bl.a. innslagene om å ”Bli
bedre kjent med”. Denne gangen er det Jan Thorsen vi skal bli bedre kjent med.
Og hvis alle tar med seg restene av julebaksten, blir det kaffe og julekaker og hygge seg med etterpå. Og selvfølgelig skal det bli tid til koselig prat rundt bordene og en liten utlodning. Håper vi sees tirsdag 13. januar.

Vertsfamilier En gammel kjenning av Oseberg Lodge, Dolores Baldry har sendt oss et hyggelig brev
og lurer på om vi kan være verter for en gruppe på 15-20 voksne personer som skal på en liten Norges-tur. De
ankommer Tønsberg mandag 15. juni på ettermiddag/tidlig kveld og drar videre igjen onsdag morgen 17. juni.
Vi har nå skaffet plass til 15 personer, men skulle gjerne hatt noen flere. Det er bedre å ha for mange plasser
enn for få. Det endelige antall og deltagerliste får vi når alle har betalt depositumet sitt. Du kan enten gi
beskjed på medlemsmøtene utover våren, eller ringe oss på tlf. 94982981/48127201 eller sende en mail til
sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no Jeg er sikker på at vi klarer dette fint. På forhånd takk.

Bowlingen

fortsetter også i 2015. Vi møtes som vanlig på Vallø Bowling hver fredag fra kl. 18.30 og
holder på litt utover kvelden. Sko og kule får du lånt i hallen, så du trenger ikke å ha noe utstyr selv. Kom som
du er og ha en hyggelig kveld med gode venner og litt sportslig aktivitet. Hold allerede nå av fredag 13. februar. Da blir det bowling med en tur på Redningen etterpå. Mer om dette i neste medlemsavis.

Frimerker

er noe som Tubfrim etterlyser slik at de kan få inntekter til det arbeidet de gjør for alle som
trenger litt hjelp. Du husker vel å klippe av frimerket på all post før du arkiverer eller kaster konvolutten. Ta
alt med å et medlemsmøte så skal vi sørge for at det blir sendt dit det skal.

Ringer fra brus– og ølbokser tar du vel også vare. I 2014 fikk Carl Johan Holm overrakt mange kilo fra
Osebers medlemmer. Håper alle er like flinke til å samle inn også i år. Ta alt med på et medlemmsmøte skal vi
sørge for at Calle får overrakt det ved en passende anledning.

Våre Flittige Liser

har ikke fastsatt tid og sted for årets første møte. Det vil du få mer informasjon
om på vårt medlemsmøte tirsdag 13/1 eller ved å ta kontakt på telefon etter medlemsmøtet.

Vi gratulerer 7/1 Finn Johannessen, 8/1 Kristine Emilie Krüger,
9/1 Sandra M. Holm, 11/1 Kristian Lien, 11/1 Harald Bugge,
12/1 Brit Wenkhe Kibsgaard, 14/1 Øystein Svensen,
24/1 Berit Marianne Gabrielsen, 27/1 Terryanne Reinert

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
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Redaktørens betraktninger
Et nytt år er begynt, og det er igjen tid for å sette seg foran PCèn og forsøke å fylle disse sidene med noe vettug. Kan jo
begynne med å ønske alle sammen et riktig godt nytt år og håpe at det blir et godt år både for det enkelte medlem og for
lodgen.
Desembermøet ble som alltid en koselig avslutning på året. D8 president Per Mikalsen assistert av marshallene Kari
Følstad og Brit Thorsen sørget for at det nye styret ble innsatt slik det skal gjøres i Sons of Norway. Og en rekke medlemmer ble overrakt diplom og nåler for lang fartstid i Sons of Norway og Oseberg Lodge. De som ikke var tilstede på
møtet vil få sine overrakt etter hvert som de kommer på møtene. Eventuelt vil vi sende det til dem. Når det offisielle var
over ble det servert nydelige snitter og praten gikk livlig rundt bordene. Og noen gikk hjem med mer enn de hadde med
seg da de kom på møtet.
Dagen etter var Solveig og jeg i Oslo og satte inn styret i Christiania Lodge. Vi dro tidlig innover for å kunne ha noen
timer i Oslo først. Vi besøkte det flotte julemarkedet i Spikersuppa. Og rundt Grand Hotell og stortinget var det nesten
umulig å komme frem pga. alt politiet i gatene. Det var jo samme dag som Nobels fredspris ble delt ut. Møtet til Christiania Lodge ble holdt i lokalene til American Lutheran Congregation. Mens vi utpå kvelden sang en del julesanger, dukket det opp en litt ”tvilsom” mann i døra. Langt uflidd hår, topplue og lang frakk, nesten slik kjørekarene på hest brukte i
gamle dager. Først dagen etter, når vi satt hjemme i stua å så på Nobelkonserten kjente vi igjen mannen. Det var Steven
Tayler. Skal forresten hilse til alle Osebergs medlemmer fra Christiania Lodge. Vi hadde en trivelig kveld der.
Som dere ser på 1. side blir det muligheter for å komme med forslag til aktiviteter for det kommende året. Allerede på
desembermøtet delte vår aktivitetsleder ut et ark med ting vi kan gjøre. Fikk du ikke svart da, skal jeg gjenta spørsmålene nå, så kan du jo tenke gjennom det til januarmøtet, eller ringe/maile Turid med det du ønsker vi skal gjøre. Linedance
kurs, Lefsebake kurs, Square dance kurs, Grill kurs—lære å grille, Dansefest, ball eller kostymeball til inntekt for et
valgt formål, Sommertur (picnic) til Blaafarveverket, Teatertur, Søndagstur til valgte steder m/lokal guide, Byvandringer
i Tønsberg eller Sandefjord (sommer). Mange gode forslag her.
En titt på kalenderen viser at det ikke er noen spesielle dager i Norge. I USA er det derimot flere. 13/1 er det Stephen
Foster Memorial Day og 19/1 er det Martin Luther King Day. Stephen Collins Foster (født 4. juli 1826 i Pittsburg, Pennsylvania, død 13. januar 1864) var en USA-amerikansk komponist og forfatter av sanger, ofte omtalt som «the father
of American music». Mange av sangene hans lever i beste velgående, 150 år etter at han døde. Av de mest kjente er
«Oh! Susanna», «Camptown Races», «My Old Kentucky Home», «Old Black Joe», «Beautiful Dreamer» og «Old Folks
at Home» («Swanee River»). Det var den 2. november 1966 det ble bestemt at dette skulle være en minnedag og den ble
første gang avholdt 13. januar 1967. På oversikten over hellig– og merkedager i Canada finner vi 6/1 Epiphany. Dette er
en religiøs helligdag til minne om helligtrekonger. Så inntil vi treffes får dere alle ta vare på dere selv og hverandre, og
tenke på dem som ikke får ha alle sine kjære med seg inn i det nye året. Gjør som kong Harald sa i sin nyttårstale: Si
snille ord til og om alle.
Sven Anders, redaktør

Solskinnskomiteen

ble valgt på desembermøtet og består av Else Mari Christiansen, Toril Trolsrud og Brit Thorsen. Siden vi har medlemmer spredt
over mange fylker, er det fint om dere kan gi dem et
tips hvis dere vet om noen rundt dere som trenger en
liten oppmuntring

Revisjonskomiteen

ble også valgt på desembermøtet. Den står av Bjarne Rolland og Wilfred Aasheim.

Nytt medlem

På desembermøtet ble Morten
Bjerkgård, Vålegata 5A, Tønsberg opptatt som medlem.
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

