Osebergs Avis
Medlemsavis for OSEBERG LODGE 8-001, Sons of Norway Vestfold, Buskerud, Telemark
Nr. 1— 36. årgang
Returadresse: Kongslysveien 10, 3123 Tønsberg
Januar 2017

Årets første medlemsmøte avholdes onsdag 11.
januar kl. 19.00 på Eik Speiderhus, Sildreveien
Forhåpentligvis har alle kommet seg vel gjennom jule– og nyttårshelgen og er igjen klare for å en kveld sammen med gode venner i Oseberg Lodge. Vi begynner som alltid våre møter med en liten forretningsdel før vi
går over til den mer sosiale med litt kaffe og noe å bite i, hyggelig prat rundt bordene og en liten utlodning. På
årets første møte blir det fritt fram for alle til å komme med forslag og ideer om hva vi skal gjøre i løpet av
2017. For å ha noe godt å bite i til kaffen oppfordrer vi alle sammen til å ta med seg det som er igjen av

fjorårets julekaker—la oss lage årets restejulekake-bord
Så håper jeg å se riktig mange av dere på årets første medlemsmøte onsdag 11. januar kl. 19.00.

Våre Flittige Liser
har sitt første møte tirsdag 17. januar til vanlig tid hos Solveig Sende Kjønnerød,
Kongslysveien 10, Eik. Er det noe du lurer på, så ta kontakt på tlf. 48127201 eller på medlemsmøtet den 11/1. Her kan du jo også avtale eventuell felleskjøring. Hjertelig velkommen til et nytt
år med håndarbeid sammen med gode venner.

Våre bowlere
Fortsetter også i 2017 med bowling hver fredag fra kl. 18.30 på Vallø Bowlingsenter. Her er
alle hjertelig velkommen. Sko og kule får du lånt i hallen, så det er ingen unnskyldning å si at
du ikke har utstyr. Og du er også velkommen selv om du bare ønsker å ta en kopp kaffe sammen med oss andre. Årets bowling med middag er planlagt til fredag 10/2. Mer info om dette
får du i neste medlemsavis og på medlemsmøtet.

Boksåpner-ringer
Også i 2017 håper vi at du tar vare på ringene som du åpner brus– og ølboksene med. Det har kanskje blitt
noen etter jule– og nyttårsfeiringen. Ta dem med på et medlemsmøte så skal vi sørge for at de blir sendt videre
til Carl Johan Holm. Dere som leser lokalavisa deres på nett vet vel sikkert at dere får en avis som kalles Rix
på kjøpet. Noen dager før jul sto det der en artikkel om Ølklubben Mandagsenglene i Drammen. De har i 2016
samlet inn 50.000 ringer, eller ca. 400 kilo. Ringene leveres til Johanitterordenen i Drammen som selger metallet lokalt i Drammen. Pengene de får for dette blir sendt videre til en organisasjon i Thailand som skaffer
proteser til fattige barn.

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.

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
Vi har lagt 2016 bak og starter 2017 med blanke ark og fargestifter. På årets første medlemsmøte blir det som
vanlig Åpent forum hvor ordet er fritt for å komme med forslag til hva vi gjøre på medlemsmøtene og aktiviteter ellers i året. Jeg regner jo med at de tradisjonelle tingene som bowling, Flittige Liser, gartneribesøk, pannekakefrokost, grillaften og thanksgiving fortsatt vil stå på programmet. Men det er mange muligheter for å legge til nye ting. Møt opp og kom med forslag.
Vi avsluttet 2016 med et hyggelig julemøte hvor det var pent pyntede bord hvor vi koste oss nydelige snitter,
kaffe og kaker. Men før vi kom så langt hadde det nye styret blitt innsatt av D8-president Per Mikalsen og flere av medlemmene fått overrakt pins for lange medlemskap. Dessverre var det ikke alle som skulle ha pins
som hadde anledning til å møte opp denne kvelden, men vi finner sikkert en anledning til å overrekke dette
senere. Og etter utlodningen var det mange glade vinnere som kunne gå hjem med mer enn de kom med.
En titter på kalenderen for våre 3 land viser at det bortsett fra nyttårshelgen er det ingen merkedager i Norge. I
Canada er det ”New Year`s Day”-markering 2/1 og 6/1 er det Epiphany, eller 12. dag jul som for mange kristne er den offisielle avslutningen av julen. 28/1 er det Chinese New Year. Går vi over til USA er 2/1 ”Første
nyttårsdag” erstatningsdag, 13/1 er det Stephen Fosters minnedag, 16/1 er det Martin Luther Kings dag og
28/1 Kinesisk nyttår.
Minner om at du kan lese medlemsavisa og se bilder fra våre møter på vår hjemmesiden. Og dersom du ønsker
å få tilsendt avisa som e-post istedenfor å få den i postkassa, så send meg din e-postadresse så ordner vi det.
Så gjenstår det bare for meg å ønske alle hjertelig velkommen til medlemsmøte onsdag 11. januar –17.
Sven Anders, redaktør

Styret for 2017
ser slik ut etter at de siste hullene ble fylt opp på desembermøtet. President Solveig Sende Kjønnerød, visepresident Torild Trolsrud, sekretær/redaktør Sven Anders Kjønnerød, kasserer Bjarne Rolland, aktivitetsleder
Else Mari Christiansen og marshallene Wenche Jacobsen, Arild Hassum, Kari og Martin Bjerkgård.

Solskinnskomiteen
ble valgt på desembermøtet og ser slik ut: Solveig Sørensen (48064201), Liv Sollum (91868314) og Wenche
Jacobsen (33330861). Ta gjerne kontakt med noen av dem hvis du vet om noen i ditt nærmiljø som trenger en
liten oppmuntring.

Revisjonskomiteen
ble også valgt på desembermøtet og består av Bjarne Rolland og Wilfred Aasheim.

Tubfrim
trenger også i år hjelp fra dere med å samle inn
brukte frimerker, telekort, postkort osv. slik at de
kan få inntekter å fordele til dem som trenger hjelp
av Tubfrim. Ta med det du har på et medlemsmøte
så skal vi sørge for at det blir sendt videre til rette
vedkommende.
HER ER NOEN av dem som mottok nåler for
langt medlemskap på vårt desembermøte. Ingun
Rosten Larsen (15 år) Nils E. Elind (35 år) D8
president Per Mikalsen som hjalp til med utdelingen og Solveig Sørensen (10 år).
Fredriksten Lodge 3-125
Myrmarken Lodge 5-609
Nor-Bu Lodge 3-427

Sons of Norway Hall, 187 State Rd. Andalusia, Pennsylvania 19020 - 2. lørdag kl. 13.00
Faith Church, 207 S. Cherry Ave., Marshfield, Wisconsin 54449 - 2. lørdag kl. 9.00
BUL Cabin 21 Oslo Dr. Lake Telemark Rockaway New Jersey 07866 - 3. lørdag kl. 18.30

