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Våre Flittige Liser
har sitt neste møte hos Wenche Jacobsen,
Ilebrekkeveien, 48 (tlf. 33330861) tirsdag
15. februar til vanlig tid. Ta med håndarbeid
og ha en hyggekveld med gode venner. Avtal
med neste medlemsmøte eller pr. telefon for
felles kjøring hvis det er ønskelig.

Vi gratulerer
 5/2 Jon Philip Solem
 6/2 Oscar K. Kristiansen
27/2 Vesla Jacobsen
 5/3 Olav Sommerstad

Solskinnskomitèen
består i år av Ingeborg Kilde (33329864),
Hanne Madsø Solem (33452466) og Else
Mari Christiansen (33386029). Disse vil
sørge for at våre medlemmer får en fortjent
hilsen i posten på bursdager.Takk til Berit
Pinnestad som etter mange år i komiteen har
tatt et velfortjent hvileår. Skulle vår
bursdagsliste som kommer i avisen hver
måned ikke stemme, eller finner du ikke
navnet ditt der, ta kontakt med vår
medlemssekretær Wenche Hanche på telefon
99697509 slik at vi kan få oppdatert våre
lister. Vet du om noen som kommer på
sykehus osv., ta kontakt med noen i
Solskinnskomiteen slik at de kan komme
med en liten oppmuntring.

Tubfrim
Vi minner om at brukte frimerker og telekort
kan leveres på våre medlemsmøter. Her kan
du også få samleesker.

Velkommen til med-
lemsmøte tirsdag 8.
februar kl. 19.00 i
kantina til Nøtterø
Sparebank, Teie Torg
Nok en gang kan vi ønske velkommen til
medlemsmøte i Oseberg Lodge. Foruten den
obligatoriske forretningsdelen, får vi denne
gangen besøk av

Annar Fængsrud
som vil vise lysbilder og fortelle fra krigens
dager. Vi nærmer oss jo nå 60-års jubileet
for frigjøringen, og mange steder feires det
jo at flere av konsentrasjonsleirene ble frie.
Og selvfølgelig blir det tid til kaffe med
no`get attåt og en hyggelig prat med gode
venner. Og et lite lotteri blir det også. Vel
møtt alle sammen.

Aktiviteter 2005
Foruten de faste medlemsmøtene hver
måned, bowling hver fredag og Flittige Liser
møter en. gang i måneden, har vi satt opp
følgende datoer for våre arrangementer.
 4/3:   Bowling mot Edvard Munch Lodge
11/5:   Tur til Rønneberg Gartneri
12/6:   Pannekakefrokost
21/8:   Picnic
12/11: Thanksgiving
pluss eventuelt andre ting vi finner på
Datoer for arrangementer fra andre lodger:
1.-3/4  Barneskirenn på Gautefall
23/4:   Bowling i Arendal
21/5:   Lodgetreff på Hamar
   3/7:   4. juli arrangement i Oslo
Mer informasjon om alt dette kommer
etterhvert i vår medlemsavis. Og flere
arrangementer kommer det sikkert etterhvert
som vi får innbydelsene fra de andre lodgene.
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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 Lutheran Church, 207 S. Cherry,  1. lørd. kl. 9 Jan.-Mars, 1. tirsd. kl. 19 Apr.-Des.
Trolldalen Lodge 6-139 American Legoin Post 7, 330 W Franklin St. 4 torsdag kl. 19.30

Fra presidentens skrivebord
Vi har lagt årets første måned bak oss, og styret har hatt sitt
første møte hvor vi tok for oss aktivitetene for året, kassereren
kom med et budsjettforslag og et foreløpig regnskap for 2004
som viser at vi kom ut av 2004 omtrent som forventet. Dette
skal nå videre til revisorene for godkjenning. Sender budsjettet
og det foreløpige regnskapet ut til medlemmene sammen med
denne avisen som en foreløpig orientering.
I forrige avis hadde vi en etterlysning fra USA om den
kvinnelige variant av navnet Lars. Min “redaktørkollega”
Wilfred i Edvard Munch tipset meg om Larsine. I Norge er
det 11 kvinner som har dette som første navn, og 10 har det
som sitt eneste fornavn. Jeg sendte tipset videre til USA. Litt
senere fikk jeg svar om at et mulig alternativ som navn på
barnet kunne bli Sunniva Larsine. Det er alltid hyggelig å få
mail fra USA med forespørsel om et aller annet, og ekstra
hyggelig er det når vi klarer å hjelpe til. En annen henvendelse
vi har fått fra USA har vi dessverre måtet si nei til. Det gjaldt
innkvartering av The Forest Lake HS Band. De ønsket å
komme til Tønsberg 22. mars og trengte innkvartering for 65
personer. Siden dette er midt i påsken måtte vi si nei.
Tidspunktet er nå endret til 18. mars, men det er jo fredag før
palmesøndag, så vi må fortsatt si nei. Siden dette er musikanter
i alderen 16-18 år, har vi foreslått at de tar kontakt med
musikklivet i byen. Kulturkontoret har nå sendt ballen videre
til Kulturskolen. Forhåpentligvis får de til et opplegg, slik at
det kan bli mulig å gå i Osebeg Kulturhus fredag 18. mars å
høre på The Forest Lake HS Band. De har en gang tidligere
også vært i Tønsberg, da med 110 personer. Det er aldri
hyggelig å se nei til USA-besøk, men noen ganger passer det
dessverre ikke.
Ellers kan dere et annet sted i avisen se datoene for årets
arrangmenter. Programmene på medlemsmøtene begynner
også å komme på plass. Vi regner også med et bedriftsbesøk
i løpet av våren, og en tur ut i skogen på historisk grunn blir
det også. Mer info i avisen når tiden nærmer seg.
Ellers håper jeg jo at dere ikke har forlagt bankgiroen for
innbetalingen av kontingenten. Hvis du vil unngå gebyrer kan
du også betale kontakt til vår kasserer på medlemsmøtene.
Så håper jeg at vi sees tirsdag den 8/2 og mange andre ganger
utover i løpet av året.

Med broderlig hilsen Sven-Anders
FRA BARNEMUNN
Ingrid Marie 7 år: Man kan bli frelst eller helfrelst, det kommer an å hva
man gidder.
Hanne 8 år: Når man giftet seg i gamle dager, var det fordi staten sa det
og presten mente det var best. I dag kan man slenge seg sammen med
den ene samboeren etter den andre uten at staten så mye som letter på
lokket.
(Takk Britta som har sendt meg mange flere, de kommer etterhvert)

Skal du til Florida i år?
Fort Lauderdale Lodge 3-475 har i anledning 100-års jubileet
satt opp en programserie som de har kalt “Norway`s Centenial
Celebration, a peaceful dissolution with Sweden”. Det er et
nytt tema for hver måneden og det begynner 7PM.
Foredragsholderen begynner kl. 7.30PM sharp og det blir
servert middag fra kl. 8 PM. For mer informasjon, ta kontakt
med president Erik Iversen, tlf. (954) 979-8663 eller på mail
iversone@bellsouth.net
Er du interessert i leilighet kan Vesla Jacobsen  kontaktes på
beatel@comcast.net. Se også vår desemberavis.

ACN-avtale
På vårt januarmøte hadde vi besøk av 3 representanter for
ACN, en av verdens største leverandører av teletjenester.
Samtidig som de kan tilby abonnentene telleskritt på telefon
som ligger under det de store i Norge kan tilby, kan de også
tilby lodgen en viss fortjeneste av hva medlemmene ringer for.
Var du ikke på møtet, kan du ta kontakt pr. telefon eller på
neste møte så kan du få en informasjons-CD. Arne og Eva
Jacobsen er allerede tilknyttet ACN, og kan kontaktes på tlf.
33 33 68 08 hvis du er interessert i å høre deres erfaring. Noe
for deg, ta kontakt på tlf. 33 36 88 61 eller på møtene.

Bowling
Hvis du ønsker en fin start på helgen, ta en tur i Centrum
bowlinghall hver fredag fra kl. 18.30. Da treffer du mange
kjente. Og kanskje treffer du også noen kjegler. Men strike/
Spare eller bom, vi har det like gøy allikevel. Og hvis du bare
ønsker å se på så er du også hjertelig velkommen.
Resultatet fra vår uhøytidelig handicapkonkurranse i februar
ble som følger: 1) Else Mari 578, 2) Sven-Anders 565, 3) Per
553, 4) Solveig 519, 5) Martin 517, 6) Arild 515, 7) Torstein
502, 8) Åsmund 491

Norge rundt i bunad
Onsdag 16. feb. kl. 18:00 inviterer Christiania Lodge i Oslo til
medlemsmøte og de får da besøk av  kulturhistorikeren Bjørn
Sverre Hol Haugen, som er redaktør for Norges første tre
binds bunads leksikon,som kommer på Damm Forlag til høsten.
Han vil vise lysbilder og fortelle oss om alle Norges bunader.
Dete blir en kjempeinteressant kveld. Gå ikke glipp av denne.
Alle tar med seg sild til felles bruk. Vi lager et deilig sildebord.
Styret kjøper in brød/smør og kaffe. Ta gjerne med eget
minralvann. Møtet finnr sted i Oslo Sjømannskirke, Admiral
Børresens vei 4, 0286 Oslo. For mer info ta kontakt med Bruce
Mc Gee Alle på tlf. 22 60 05 77.
FRA BARNEMUNN.
Hanne, 8 år: Gud trenger ikke tro på noe han. Han kan bare tro på seg
selv.
Fredrik 9 år: En misjonær er en mann med hatt og koffert som leser
Bibelen i dørsprekken til folk.


