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Komiteer
REVISJONSKOMITE:  Nils E. Elind og Eli
Strøm er valgt til å revidere regnskapet for
2000.SOLSKINNSKOMITE : Berit Pinne-
stad, Else Mari Christiansen og Torild
Trolsrud.

Weekendsamling i
Arendal 24.-25. mars
Terje Vigen Lodge ønsker igjen velkommen
til fest og bowling på Norlandia Sørlandet
Hotell i Grimstad og Arendal Bowlinghall.
Det er 4 spill hvor de 3 beste damer og herrer
fra hver lodge utgjør et lag hvor premiene er
fine vandreskjod, ellers er det premier til
beste serie og beste enkeltserie, samt rød
strike. Tilreisende fra Østlandet + lokale
spillere begynner kl. 11.00, tilreisende fra
Vestlandet begynner kl. 14.00. Pris på
bowling er kr. 150,- + skoleie. Priser pr.
person helpensjon inkl. overnatting,
lunsjbufett og middag lørdag og frokost
søndag kl. 575,-. Enkeltromstillegg kr. 200.
I tillegg betales kr. 50,- for musikken på
banketten m/premieutdeling. Påmelding
innen 9. mars til Per Mikalsen  37 04 44 54
eller Brynhild Kristiaasen tlf. 37 05 96 70/
37 01 54 62. Vel møtt.
Også på det lokale plan spilles det bowling
hver fredag i Centrum Bowlinghall fra kl.
18.00 og utover. Oppslutningen er noe
variabel. Nye og gamle spillere velkommen.
Resultatet fra vår handicaturnering i januar
ble: 1) Solveig 632, 2) Else Mari 589, 3)
Arthur 563, 4) Sven-Anders 547, 5) Martin
533, 6) Ellen 492, 7) Per 454.

13. februar kl. 19.00
ønsker vi velkommen
til medlemsmøte i
kantina, Nøtterø
Sparebank, Teie torv
Det er igjen tid for å komme seg ut av
godstolen og ta turen til Teie Torv. Foruten
den faste forretningsdelen, vil vi denne
gangen få besøk av Guideforeningens

Anne Arveschoug som viser
lysbilder og forteller om
Dronning Blanca av Tunsberg
Det vil selvfølgelig også bli kaffe og noe å
bite, utlodning og en tid til en hyggelig prat
med gode venner. Vel møtt alle sammen.
SAKSLISTE:  Innkommen post - Eventuelt

Flittige Liser
har sitt neste møte hos Else Mari Christiasen,
Gunnerudveien 10, Borgheim mandag 19/2
til vanlig tid. Alle hjertelig velkommen, ta
med godt humør og håndarbeid.

Collegegensere/T-skjorter
Vi vil snart sende inn ny bestilling, så de som
ønsker å bestille collegegenser/T-skjorte
med Osebergmotivet må, kan gi beskjed på
medlemsmøtet eller pr. tlf. 33 36 88 61.

Vi gratulerer
10/2 Kaia Steen Pedersen
12/2 Terje Johansen
18/2 Ellen Christiansen
18/2 Haakon Jacobsen
24/2 Turid Berg
 7/3 Randi Bie
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Søster Lodger Fredriksten Lodge 3-125 Fredriksten Lodge Hall, 187 State Rd., Bensalem, Philidelphia
Myrmarken Lodge 5-609 Faith Lutheran Church, 207 S. Cherry, Marshfield Wisconsin
Trolldalen Lodge 6-139 Various places and time. Tucson, Arizona

Fra presidentens skrivebord
Vi har nå tatt fatt på årets andre måned, og vi kan allerede se
at dagene blir lenger og lenger for hver dag. Og før vi vet
ordet av det er det vår og sommer, forhåpentligvis.
På vårt januarmøte hadde vi som vanlig “Åpent forum” hvor
vi la fram planer for året og hadde høyttenkning om hva vi
ønsket å gjøre. Sammen med denne avisen har vi lagt ved en
kalender med oversikt over møtedager og andre
arrangementer. Som dere ser skulle det være noe for en hver
smak. I tillegg til det som allerede er fastsatt av program, håper
vi å kunne gjennomføre et besøk til Dakota-flyet på Torp på
vårt junimøte. Til høsten skal vi ha vinaften m.m. Siden det i år
er 20 år siden Aage Rosland og Trygve Søyland begynte
arbeidet med å etablere Oseberg Lodge og Sons of Norway
i Norge, fant vi at det var tid for å trykke Osebergs historie på
nytt, så den finner du på baksiden av kalenderen. Håper du
har en tavle e.l. å henge kalenderen på, så er du hele tiden
oppdatert på når vi treffes. Historikken finner du også på vår
hjemmesiden. Adressen står øverst på denne siden.
Sammen med vår januaravis fikk du tilsendt innbetalingsgiro
for medlemsavgiften for 2001. Vi håper du benytter deg av
den slik at vi fortsatt kan få ha deg som medlem av Oseberg
Lodge. Skulle du av en eller annen grunn ikke ønske å være
medlem, så hadde det vært fint om du kunne ta en telefon
eller sende brev eller e-mail, så vi kan stryke deg av
medlemslisten.
Når det gjelder regnskapet for 2000, er det ikke ferdig revidert,
men det ser ut som budsjettet vårt har sprukket - heldigvis i
begge ender, og mest på inntektssiden - slik at vi også i 2000
kommer ut med overskuddet. Men dette må ikke bli noen
sovepute. Kontingenten  gir oss ikke inntekter, så vi må også
i 2001 stå på for å skaffe oss inntekter andre steder. Vi må
også være veldig kostnadsbeviste. Men med det fine samholdet
vi har i Oseberg Lodge, er jeg sikker på at vi også i 2001 skal
få en godt år med mange fine sammenkomster.
Nå først 13. februar, hvor vi skal få anledning til å bli bedre
kjent med Dronning Blanca av Tunsberg. Vel møtt alle sammen.
Og husk, februar er Valentin-måneden, send et kort eller to til
gode venner.

Med broderlig
 hilsen Sven-Anders

Rogalandstur
Reiseprogram og priser for vår før omtalte tur i samarbeid
med Stokke Form og Farge og Stokke Historielag er nå klart.

Avreise fredag 29/6 kl. 07.30 fra Tønsberg Jernbanestasjon
og kl. 07.50 fra Stokke terminal. Via Porsgrunn, Drangedal og
Vrådal med små stopp innimellom, er det beregnet ankomst til
Dalen ca. kl. 11.40. Her blir det en lenger stopp hvor vi kan
nyte medbrakt niste på fergebrygga eller spise på kafeteriaen.
Her er det også fin brukskunst å se/kjøpe. Videre  på vår ferd
mot Setesdalen passer vi bl.a. Anne Grimsdalens
skulpturmuseum. Nær Valle er det igjen tid for en liten “strekk
på bena”-rast før ferden går videre over den naturskjønne
Suleskardveien, gjennom Hunnedalen til Byrkjedaltunet.
Ca. kl. 15.00 er det beregnet ankomst til Byrkjedal. Her er det
anledning til å få middage, samt bese Lysstøperi og
suvernirbutikk. Ca. kl. 16.00 går ferden videre gjennom
Glopedalsura til Vikeså og ca. kl. 17.00 er det tid for
innkvartering på Bens Motell Helleland. Kl. 18.30 reiser de
som vil være med på kveldsturen til Kløgetveittunet, som er
bygdetunet i Bjerkreim kommune. Kl. 20.15 er det kveldspicnik
på gårdstunet på Store Svela med medbragt mat. Kaffe
serveres. De som ikke er med må selv besørge kveldsmat på
motellet. Ca. kl. 21.30 retur til motellet.
Lørdag 30/6 frokost på hotellet. Kl. 09.00 drar vi til Ålgård,
hvor det er anledning til å besøke Figgjo stentøyutsalg eller
Skjæveland strikkevarefabrikk. Etter ca.1 times opphold her
går turen til Stavanger hvor det er 2 timers “frislepp”. Her kan
vi besøke utvandrermuseet (kr. 40,.), det fine bryggeområdet,
torvet, domkirken, Breiavannet og bydelen “gamle Stavanger”.
De som har lyst på en matbit, ordner det selv. Kl. 13.00 avreise
via Solastrand og den flateste delen av Jæren til Hå gamle
prestegård helt ute mot havet. Her er det flere utstillinger, fin
natur og kafeteria med enkel servering. Kl. 15.00 drar vi videre
til Hulda og Arne Garborgs hjem og gravsted på Knudaheio.
Ca.kl. 17.00 kommer vi til Bjerkreim brukskunstforenings
utstilling på Vikeså. Ca. kl. 18.30 er vi på motellet hvor det blir
middag og hyggekveld.
Søndag 1. juli er det først frokost på hotellet, før bussen er
klar til avreise kl. 10.00 Kl. 10.45 ankommer vi Egersund
Fajansemuseum hvor det er 1 times opphold. Kl. 12.15 er det
lunsj på Sognastrand. Etter lunsj går ferden videre forbi
Jøssingfjord med fantastiske veianlegg, til Flekkefjord og videre
E-39 og E-18 hjem. Beregnet ankomst Tønsberg kl. 20.00. Vi
har skrevet til lodgene i dette området, og håper å kunne få til
noe samvær med disse. Og hva koster så dette? Dersom vi blir
40 stykker med på turen, blir prisen kr. 1300, som inkluderer
buss tur/retur, 2 overnattinger m/frokost, middag 2 dager, picnic
fredag kveld og lunch søndag. For flere opplysninger og
påmelding, ta kontakt med Eva eller Arne på medlemsmøtene
våre eller på tlf. 33 33 68 08. Så lenge det er plasser ledig, er
det anledning til å ta med en venn eller flere som ikke er
medlemmer av noen av de 3 nevnte foreninger.


