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Som dere ser har vi valgt å utsette årets første medlemsmøte fra onsdag 12. januar til onsdag 19. januar. For-

håpentligvis vet vi da mer om hvordan hvilke regler som gjelder. Som kjent gjelder de nåværende frem til 

14. januar. Skulle det vise at det ikke er mulig å møtes den 19. januar skal vi sende ut beskjed. Er du i tvil 

om det blir møte eller ikke, så ta kontakt på tlf. 48127201/94982981. 

Og blir det møte, og alle tar med seg det de eventuelt har av rester eller julens kaker, så kan vi få til et 

Gedigent julekake-restebord 
Som vanlig åpner vi møtet med en liten forretningsdel, før det blir sosialt samvær 

med hyggelig prat rundt bordene, kaffe og noe å bite i. Og kanskje blir det en liten 

quiz og utlodning blir det helt sikkert. Hyggelig om du kan ta med en liten premie. 

Vel møtt alle sammen til årets første medlemsmøte 19/1 kl. 18.00. 

PS: Styret møter kl. 17.00 for å forberede møtet. DS 

Årets første bowling 
blir avholdt på Vallø bowlingsenter fredag 28. januar kl. 18.00. Kule og sko får 

du lånt i hallen, så det er bare å komme som du er og ha en sosial kveld sam-

men med andre bowlere. Også her tar vi forbehold om smittevernreglene. 

Kontingenten 
for de fleste av våre medlemmer forfaller nå i januar. Selv om aktiviteten i lodgen det siste året ikke har 

vært slik vi ønsker, håper vi allikevel at du ønsker å fortsette som medlem og betaler kontingenten. Forhå-

pentligvis blir situasjonen i 2022 bedre, slik at aktiviteten kan økes sake men sik-

kert etter hvert som alle restriksjoner blir fjernet. Og husk: Det er ikke bare oss 

i Oseberg Lodge som har måttet redusere aktiviteten. Det gjelder alle slags 

foreninger, både for unge og oss godt voksne. 

Vi gratulerer  
Januar: 11/1 Harald Bugge, 12/1 Brit Wencke Kibsgaard, 

 27/1 Terryanne Reinert Februar: 6/2 Oscar K. Kristiansen, 

 9/2 Ranveig Moen, 17/2 Tore Hytten 24/2 Else-Margrethe  

Hafredal, 28/2 Nils Otto Opland 

 

Godt Nytt 
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Redaktørens betraktninger 
Så tar vi fatt på 2022 med blanke ark og fargestifter. 2022 starter som det gamle 

sluttet, med 1-meteren, delvis nedstengninger, munnbind og restriksjoner på hvor 

mange som kan være samlet. Forhåpentligvis vil alt dette gjøre at ved neste kors-

vei kan se en bedring og at samfunnet igjen kan åpnes forsiktig opp igjen. 

Vi fikk i hvert fall avsluttet 2021 med et hyggelig medlemsmøte med mye god ju-

lemat og hyggelig stemning på Flykafeen. Det nye styret ble innsatt av president i 

Terje Vigen Lodge Helge Bjørn Skjulestad, Ingun Rosten Larsen fikk velfortjent pins etter 20 års medlem-

skap. De andre som skulle ha pins får få sine ved en senere anledning. Og de utgående styremedlemmer som 

var tilstede fikk blomster som takk for innsatsen. De andre får få sine ved en senere anledning. 

Tar vi en titt på våre 3 lands kalendere, ser vi at i Norge feirer vi vår prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag 

21/1. I Canada Epiphany 6/1, 7/1 Orthodox Christmas Day, 14/1 Orthodox New Year og 17/1 Tu B`Shevat 

(Arbor Day). I USA finner vi disse merkedagene: 13/1 Stephen Fosters minnedag. 

Stephen Foster blir hyllet som en av USA`s beste musikere. Stephen Foster var låt-

skriver som levde på 1800-tallet. Sangene hans, som Oh! Susanne og My old Ken-

tucky Home er fortsatt populære i moderne tid. Stephen Foster ble født i Lawrence-

ville i Pennsylvania. Han fikk sin tidlige musikalske utdannelse fra den tyske immi-

granten Henry Kleber og ble en av de mest kjente musikalske komponister i USA. 

17/1 Martin Luther King Jr. dag og 29/1 Kansas-dagen (Kansas). 

Så får vi krysse fingere og alt vi har for at vi kan møtes til årets første medlemsmø-

te onsdag 19. januar kl. 18.00 på Løkken, Farmandsveien. Ta godt vare på dere selv 

og deres nærmeste.                Sven, redaktør 

Ingun Rosten Larsen mottar pins for 20 års medlemskap fra president Solveig Sende Kjønnerød 


