Medlemsavis for OSEBERG LODGE, Sons Of Norway - Tønsberg
Nr.2 - 28. årgang

Velkommen til medlemsmøte tirsdag 12.
feb. kl. 19.00 i Tønsberg Arbeider-forenings lokaler, Kammegata 5, Tønsberg
Vi har lagt bak oss årets første måned, og det
går mot lysere tider. Forhåpentligvis får det
oss til å våge oss ut av husets varme og ta en
tur på medlemsmøtet for å tilbringe en kveld
sammen med gode venner.
Vi åpner som alltid med en forretningsdel før
vi går over til det sosiale med hyggelig prat
og noe å bite i. En liten utlodning blir det
også. Har du anledning til å ta med en liten
gevinst hadde det vært hyggelig. Så håper jeg
vi sees tirsdag 12. februar

Bowling-weekend i
Arendal 29.-30/3
Så er det igjen tid for bowling i Arendal.
Samme tid og samme sted. I år prøver vi og
få alle bowlerne samtidig. Slik at det blir mer
sosialt. Mye på grunn av stedet dere skal
overnatte og hvor festen skal holdes. I år skal
vi bo på Arendal Herregaard på Tromøya. Det
er et kjempeflott hotell med egen SPA
avdeling og et nydelig turområde, Så håper
dere får litt tid på søndagen til og ta en tur .
Helpensjon pr. pers. i dobbeltrom Kr. 995.
Enkeltromstillegg Kr. 300. Bowling kr. 225.Av hensyn til hotellbookingen er
påmeldingsfristen satt til 15. februar. Du kan
enten melde deg på lista som ligger på
bowlingen hver fredag/på medlemsmøtet i
februar eller til følgende e-postadresser:
svkjoenn@online.no – per.mikalsen@gktv.no
– brynhild.kristiansen@ahlsell.no

Februar 2008

Vinterens store
sportsbegivenhet
nemlig bowlingkampen mellom Oseberg
Lodge og Edvard Munch Lodge finner sted
fredag 15. februar kl. 18.30 i Sjøsiden
Bowlinghall på Vallø.
Møt opp senest kl. 18.15 for fordeling av
baner.
Etter den sportslige dysten tar vi turen over
gangen til Redningen. Her er det muligheter
for å kjøpe mat og drikke etter den enkeltes
ønske.
Og forhåpentligvis er det noen som har gjort
seg fortjent til en liten premie, eller trøst.
Hjertelig velkommen alle sammen. Og husk,
selv om du ikke skal bowle, kan du jo møte
opp og heie på dine favoritter og bli med på
kosen etterpå.

Vi gratulerer
3/2 Julie Lien
5/2 Jon Philip Solem
6/2 Oscar K. Kristiansen
16/2 Christoffer Kjønnerød
22/2 Geir Olsen
2/3 Tobias Kjønnerød

Våre Flittige Liser
har sitt neste møte hjemme hos Erna Hassum,
Bøgata 64 tirsdag 19. februar til vanlig tid.
Trenger du skyss eller noe annet du lurer på,
ta kontakt på medlemsmøtet den 12/2 eller
ta en telefon til noen av de andre damene som
pleier å være på Flittige Lisers møte. Vel møtt.
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Redaktørens betrakninger

Bowlingen på Vallø

Gratulerer Torild!!! Du kom deg vel gjennom debuten som
president. Nå var vel ikke forretningsdelen på januarmøtet av
de verste, men det er alltid godt å komme gjennom det førstet
møtet med klubba i hånden. Gledelig var det også å se at så
mange hadde tatt veien til årets første møte. Håper det
fortsetter slik gjennom hele 2008, både når det gjelder
medlemsmøtene og de andre aktivitetene vi skal ha i løpet av
året.
Det første arrangementet blir Bowlingkvelden mot Edvard
Munch Lodge. Selv om du ikke skal bowle, er det fullt mulig
å møte opp og heie på dine favoritter. Etterpå fortsetter vi
samværet på Redningen hvor det er muligheter for å få seg enl
liten matbit og drikke. En liten premieutdeling blir det også.
Som vanlig på januarmøtet var det åpent forum hvor
medlemmene kunne komme med tips om foredragsholdere
og ting vi kan gjøre i løpet av året. Det kom fram mange gode
ideer, og aktivitetetslederen og styret forøvrig er nå i full gang
med å få undersøke hvem som kan besøke oss og når.
Selv om vi ikke har noe arrangement den 14. februar, regner
jeg med at mange vel feire Valentinsdag akkurat den dagen.
Det er jo blitt så populært å sende kort og hilsninger til familie
og venner. Er du en av dem som mener valentinsdag er
smakløst amerikansk og ikke mer enn et kommersielt
påskudd? Da må du tro om igjen. Tradisjonen har røtter i
romernes ville fruktbarhetsfester og britisk poesi! Joda, det
er kanskje blitt slik at forelskelsen, kjærligheten og de store
følelsene drukner i hjerter, roser, sjokolade, sexy undertøy og
heliumballonger. Den 14. februar æret romerne Juno, som var
dronningen over de romerske gudene. Hun representerte
kvinner og ekteskap. I det antikke Roma var dette den offisielle
starten på våren. Dagen etter startet Lupercaliafestivalen, som
var en fruktbarhetsfeiring av Faunus, den romerske guden for
jordbruk, i tillegg til de romerske grunnleggerne Romulus og
Remus. St. Valentins dag er kanskje nettopp et eksempel på
dette. Historien sier at Pave Gelasius i år 498 bestemte at den
14. skulle være St. Valentins dag. Det romerske elskovslotteriet
ble dømt ukristelig og forbudt, og dagen skulle stå i presten
og martyren Valentins navn.Uansett hva historien sier, kos deg
på Valentinsdag og feire den slik du ønsker.
Og skulle du få mange kort, håper jeg du sparer på frimerket
og tar det med på et av medlemsmøtene så skal vi videresende
det til Tubfrim.
Har du noe du ønsker å få med i avisa, må dette være
redaktøren i hende innen den 20. i hver måned.
Så håper jeg at vi treffes på medlemsmøtet den 12/2 og på
bowligkvelden med Edvard Munch Lodge den 15/2.
Med broderlig hilsen Sven-Anders

fortsetter som vanlig hver fredag fra kl.18.30 til ca. kl. 20.00.
Alle hjertelig velkommen til en fredagskveld hvor det sosiale
teller mer enn det sportslige.
Resultatet av vår uhøydelige turnering for desember ble: 1)
Sven-Anders 565 2) Else Mari 501) 3) Solveig 487 4) Wenche
485 5) Åsmund 484 6) Torstein 482 og i januar (2 serier) ble
resultatet: 1) Arild Hassum 404, 2) Else Mari 392, 3) SvenAnders 373, 4) Solveig 359 4) Martin 359, 6) Wenche 331
7) Åsmund 324.

Lyst på en tur til USA?
Ryfylke Lodge av Sons of Norway gjentar den turen i Midt-vesten
som ble en stor suksess i samarbeid med Solheim Tours as høsten
2004, og 2006.I år går turen i tidsrommet 24/9 - 7/10. Til sammen har 38
delt disse opplevelsene så langt. Rundtur i midtvesten. Selv om denne
turen er lagt opp med stoppunkter hvor det er tilknytning til
Ryfylkeregionen, vil det samtidig være representativt for
emigrasjonshistorien, og i tillegg er det rikelig med generelle
turistattraksjoner. Det vil derfor være av interesse også for deltakere
utover vår egen region. Har du spørsmål om reisevilkår og lignende,
ring Solheim på 37038795 eller 90138683.
Adresse er: Solheim Gård, 4820 Froland Email: tesolh2@online.no

Camp Little America
er en språkleier som avholdes i tiden søndag den 27. juli til
lørdag den 2. august 2008. Sted Vangen Leirskole/Skstue,
Siggerud Alder F.o.m. 9 år t.o.m. 12 år. For mer info og
påmelding ta kontakt med Dagny Nystuen, Nedre Prinsdalsvei
84 b 1263 Oslo tlf: 22 62 00 72 mobil: 92 01 95 12 epost:
dnystuen@c2i.net Det er mulig å søke både D8 og den lokale
lodgen om støtte til campen.

Reiseavtale
Like før avisen er ferdig, kommer det inn et brev som forteller
at det er inngått en avtale mellom D8 og USA-spesialisten
OK Reiser som gir alle medlemmer i SoN, ektefeller og barn,
5% rabatt på kjøp av flyreiser til USA og Canada. Dette er
fordel for oss som bruker Torp som utgangspunkt. OK-reiser
tilbyr flere flyavganger fra Torp. Mer info om denne avtalen i
en senere avis eller på et medlemsmøte.
Minner om at du fortsatt får 10% på Icelandair, men da må
du fly fra Gardermoen via Reykjavik.

Luftfartstilsynet
har åpnet en internettside www.flypassasjer.no. Her kan
man finne alle lover, regler og rettigheter som gjelder for
passasjerer i Norge. Bl.a. er der klageveiledning og linker
til diverse klageorgan.

Søster LodgerFredriksten 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

