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Det første medlemsmøtet i 2016 avholdes onsdag 13.
januar kl. 19.00 på Eik Speiderhus, Sildreveien
Ett nytt år er begynt, og med det mange muligheter for mange hyggelig stunder med gode venner i Sons of Norway og
Oseberg Lodge. Første mulighet er medlemsmøtet den 13. januar. Vi begynner som alltid møtet med en liten forretningsdel, før vi går over til hyggelig samvær og kaffe med noget attåt. Her håper vi at medlemmene har litt julekaker igjen
som de kan ta med seg, slik at vi får

et kjempelangbord med julekakerester
En liten utlodning blir det også. Og i løpet av kvelden ønsker aktivitetslederen at dere kan komme med forslag til arrangementer utenom medlemsmøtene og forslag på foredrag som vi kan ha på møtene utover året. Hjertelig velkommen alle
sammen. Ta gjerne med en venn som du tror har interesse av vår forening.

Sons of Norway Foundation Grant Funds available for lodges and members.

What is your
lodge or community planning where extra funding could enhance the experience? All grant applications are done
online at www.sonsofnorway.com/foundation.
Local Lodge Partnership Grants - Due January 15, 2016 - for lodge events and Norwegian themed programming at
the lodge level. Matching funds grants up to $1,000.
General Heritage & Culture Grants - Due February 1, 2016 - for community-wide Norwegian themed events, musical & theatrical performances, Cross-cultural exchange groups, Nordic cultural fairs, etc. Funds up to $1,500 for events
happening within the 2016 calendar year.
Helping Hands to Children Grants - Due February 15, 2016 - For lodges helping in local schools with student mentoring, school supplies or Norwegian themed presentations, lodge events for children. matching funds up to $500.
Sons of Norway Foundation Post High School Scholarships - Deadlines begin March 1, 2016
Did you know that the Sons of Norway Foundation offers college scholarships starting at $1,000 for current members,
children or grandchildren of current members? This is a great member benefit. Have the college students in your family
check out www.sonsofnorway.com/foundation. We currently offer seven categories of scholarships for different areas of
study. All scholarship applications are done online. The Sons of Norway Foundation awards approximately
$100,000 in grants and scholarship annually.

Bowlingen fortsetter også

i 2016 hver fredag fra kl. 18.30 på Vallø Bowling. Sko og kule får du lånt i hallen,
så det er bare å møte opp til en hyggelig kveld sammen med venner i lodgen. Her er det sosiale like viktig som å få
strike. Den 12. februar satser vi på å avholde vår tradisjonelle bowlingkveld med middag etterpå. Mer om dette i februaravisa vår, men hold allerede nå av denne datoen.

Våre Flittige Liser har sitt første møte i 2016 onsdag 20. januar til vanlig tid hos Kari Følstad, Åsane
27 E, Sandefjord. Er det noe du lurer på, så ta kontakt på medlemsmøtet den 13/1 eller på tlf.

33462079.

Vi gratulerer 7/1 Finn Johannessen, 8/1 Kristine Emilie Krüger, 11/1 Kristian
Lien, 11/1 Harald Bugge, 12/1 Brit Wenkhe Kibsgaard, 14/1 Øystein Svendsen, 24/1 Berit
Marianne Gabrielsen, 27/1 Terryanne Reinert og alle andre som har noe å feire, det
være seg bryllupsdag, familieøkelse, lottogevinst osv. Osv. Osv.

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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Pres. Solveig Sende Kjønnerød. T. 48127201 solveig.kjonnerod@sf-nett.no Vp. Torild Trolsrud T. 91639684 tor-trol@online.no
Sekr./red. Sven-Anders Kjønnerød T. 94982981 sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no Kasserer Bjørn Kristiansen. T. 33045146
bjornogkari@hotmail.no Akt. Leder Turid Dalby T. 91737209 joan_d@broadpark.no Marshaller: Kari Bjerkgård T. 33368884.
Martin Bjerkgård T. 33368884 Else Mari Christiansen T. 91889368 else,marihassum@hotmail.no Arild Hassum T. 98009312
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
Kont: Kr. 425,- Ektefelle/samboer 375,- Ungd. 16-21 år kr. 255,- Frist for innlevering av stoff til avisa er 20. i hver måned

Redaktørens betraktninger
Et nytt år er begynt, og det er igjen tid for å sette seg for PCèn og skrive noen linjer til medlemsavisa vår. Først av alt vil
jeg få ønske dere alle vel overstått jul og et godt nytt år. Forhåpentligvis begynner det nye året litt bedre enn det forrige
sluttet når det gjelder problemer med PC og utsendelse av desemberavisa.
Vi hadde et fint desembermøte hvor vi hadde besøk av distriktspresident Per Mikalsen og Marit. Per hjalp til med å sette
inn det nye styret og det ble også delt ut diplom og pins til de medlemmene som hadde vært med en stund. Dessverre var
det ikke alle som hadde anledning til å være tilstede da, men de vil få sine diplomer og pins ved en senere anledning.
Etter den offisielle delen var det nydelige snitter, kaffe og kaker og hyggelig samvær rundt bordene. Bilder fra dette og
andre anledninger i lodgen kan du se på vår hjemmeside. Her vil du også alltid kunne lese medlemsavisa. Og har du lyst
til å mimre litt om hva som har skjedd tidligere, så finner du medlemsaviser helt tilbake til 2001 på hjemmesiden vår.
På medlemsmøtet den 13. janaur blir det som vanlig en form for åpent forum hvor alle kan komme med forslag på turer,
arrangementer og foredrag/innslag på medlemsmøtene utover året. På desembermøtet ble det vedtatt at vi skal delta på
Safari-messa 4.-5. juni, det er Distriktskongress i Haugesund 9.-12. juni. Og vi kommer nok helt sikkert også i år til å ha
Pannekakefrokost, Thanksgivingaften osv. 24/5 er det igjen tid for å besøke Rønneberg Gartneri. Og i tillegg forsetter vi
med bowling hver fredag og Flittige Liser en gang i måneden.
På desembermøtet ble det informert om at tidligere D8-president og Int. Director Ernst Granly var syk. Dessverre var
det nok gått lenger enn det en trodde. Ernst Granly sovnet stille inn 15. desember og ble begravet 30. desember. Mange
av våre eldre medlemmer husker vel Ernst som en av pådriverne for å starte Eidsvold Lodge sammen med Tore Fjell. I
stedet for blomster ønsket familien en gave til Ernst Granlys Minnefond—til skole– og kulturutveksling for ungdom
mellom Norge, USA og Canada i tråd med Sons of Norways ånd. Lodgen har bevilget kr. 500,-, men er det medlemmer
som ønsker å støtte fondet som privatperson kan donasjon settes inn på konto 1615.07.52004 merket Minnefond. Ved
båren ble det lagt ned krans på vegne av D8 og alle lodgene i Norge ble det lagt ned en krans.
Så håper jeg riktig mange av dere har som nyttårsønske å bli aktive og delta på medlemsmøter og andre arrangementer i
lodgens regi. Hjertelig velkommen alle sammen på årets første medlemsmøte onsdag 13. januar kl. 19.00.
Sven Anders, redaktør

Revisorer ble valgt på desembermøtet og her ble Bjarne Rolland og Wilfred Aasheim enstemmig valgt.
Solskinnskomiteen for
2016 ble valgt på medlemsmøtet i desember og består av Else Mari Christiansen,
Wenche Jacobsen og Liv Sollum. Siden vi
har medlemmer spredt over et stort område, er det fint om dere som bor litt utenfor
Vestfold kan gi disse et hint hvis dere vet
om medlemmer som trenger en liten oppmuntring eller hvis noen går bort. Det er
ikke så lett å følge med i hva som står i
avisene rundt omkring i hvor våre medlemmer holder til.

Styret for 2016
Foran president Solveig Sende Kjønnerød,
visepresident Torild Trolsrud og marshall
Else Mari Christiansen.
Bak marshallene Martin og Kari Bjerkgård, kasserer Bjørn Kristiansen, marshall
Arild Hassum, aktivitetsleder Turid Dalby
og sekretær/redaktør Sven Anders Kjønnerød.
Søster Lodger: Fredriksten Lodge 3-125 Fredriksten Lodge, Sons of Norway Hall, 187 State Rd. 2. lørdag kl. 13.00
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

