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Nr. 3 - 23. årgang Mars 2003

Velkommen til nytt
medlemsmøte tirs-
dag 11/3 kl. 19.00 i
kantina til Nøtterø
Sparebank, Teie Torv
Selv om våren og varmen ser ut til å la vente
på seg, kan jeg garantere nok varme og hygge
når vi igjen kan ønske velkommen til
medlemsmøte. Denne gangen er det

St. Patricks Day
som vi ønsker å markere. Grønt er jo fargen
for denne dagen, så kanskje vi skulle kledd
oss i grønt og prøvd å lokke våren frem.
Hjertelig velkommen er du uansett hvilken
fargen du har på klesdrakten. Har du
anledning til å ta med en liten gevinst til vårt
møtelotteri, er det fint. Som vanlig begynner
vi med en liten forretningsdel før vi slipper
praten løs. Kaffe og litt å bite i blir det også.

Overførsel
P.g.a. flytting til Sandefjord har Tor Otto
Sørensen overført sitt medlemskap i Sons of
Norway fra Bernt Balchen til Oseberg. Vi
ønsker han velkommen til oss.

Vi gratulerer
12/3 Lars Andersen
16/3 Else Mari Christiansen
18/3 Wenche Jacobsen
20/3 Halldis Eriksen
26/3 Trond Kjønnerød
27/3 Knut Håkon Evju
28/3 Gunnar Gallis
 2/4 Marion Rygh

Våre Flittige Liser
var siste måned så opptatt av sitt håndarbeide
at de glemte å avtale tid og sted for
marsmøtet. Det får de prøve å bli enige om
på medlemsmøtet den 11/3. Har du ikke
anledning til å komme på medlemsmøtet, så
ta en telefon til en av dem som pleier å være
på Flittige Lise-møtene for å få vite tid og
sted for neste gang dere samles.

Hjemmesiden vår
begynner å bli kjent nå. Takket være god hjelp
fra Wilfred Aasheim i Edvard Munch er den
til enhver tid godt oppdatert. I uke 8 var det
40 stykker som hadde vært inne på siden vår.
Det gir et snitt på ca. 6 pr. dag. Av disse var
26 no (norsk), 5 com. (Commersial), 4 net.
(Network), 3 au (australia) og 2 fi (Finland).
Adressen finner du på baksiden av
medlemsavisen vår. Det enkleste er å gå inn
på www.sonsofnorway.com og klikke den
videre. Her finner du også hjemmesider for
andre lodger både i USA, Canada og Norge.
På vår hjemmeside finner du medlemsavisen
vår, bilder fra noen av våre arrangementer,
aktivitetskalender, historikk m.m.

Drammenstur 16. august
Thorleif Haug Lodge i Drammen vil
arrangerer treff for alle Sons of Norway-
medlemmer den 16/8. Etter en omvisning i
Drammen blir det samling og bespisning i
Sturlahuset. Dette er forøvrig også det nye
stedet for Thorleif Haugs medlemsmøter.
Mer utførlig program for den 16. august
kommer senere, men noter deg allerede nå
dagen.
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Fra redaktørens skrivebord
Så er det atter tid for å sette seg ved PCèn for å lage en ny
medlemsavis. Jeg leser i “Skriket” at min gode kollega Wilfred
nå kan feire 5 års jubileum som (u)ansvarlig redaktør av Edvard
Munchs medlemsavis og at han er redd for at medlemmene
synes at avisen blir ensformig med samme opplegg av samme
person over lengre tid. Hvis det er noen trøst Wilfred, Osebergs
medlemmer har holdt ut med meg i minst 3 x 5 år, så jeg har
funnet ut at enten leser de ikke avisen, eller så er de fornøyd
med innhold og utseende. Den dagen de ikke er det, får vi nok
høre det fra nominasjonskomiteen. Nok om det.
Vi skal snart samles for 3. gang i 2003 og Brit Wencke har tatt
utfordringen om å fortelle oss mer om St. Patrick. Hva som
ellers skjer den 11/3 får de vite de som kommer. Og det gjør du
vel?
Mens noen feirer 50-års dager rundt om i Vestfold, er det også
noen som har tatt turen til Puerto de la Cruz for å feire 45-års
bryllupsdag. Eva og Arne Jacobsen har sendt oss en hyggelig
hilsen derfra. Kortet og hilsen kan du se på møtet.
Ellers tror jeg alle som var tilstede den 14/2 er enig med meg i
at det var en vellykket aften og at medlemmene fra Oseberg
og Edvard Munch ble en sammensveiset gjeng. Neste store
utfordring blir vel bueskytingen i Horten den 3. juni. Men vi
sees vel i en eller annen anledning før det.
Vår aktivitetskalender fikk du med forrige avis, men noter
følgende endringer: Vår planlagte Thanksgivingfest blir 15/11
og medlemsmøtet i desember er selvfølgelig 9/12, ikke 8/12.
Forøvrig vil alt som skal skje utover i året også bli gjengitt her i
avisen med mer utførlig informasjon om det skjer, både i vår
egen lodge og i de øvrige lodger rundt oss.
Så gjenstår det bare å ønske alle vel møtt til vårt medlemsmøte
tirsdag 11. mars kl. 19.00.

Med broderlig hilsen Sven-Anders

Edvard Munch Lodge
Nå som det forhåpentligvis går mot vår og varmere tider, blir
det også lettere å ta seg en tur på besøk til andre. Hva da med
en tur til Horten? Med mulighet til endringer har de følgende
program for året: 1/4: Rekeaften, Lottehuset. 6/5: Bursdagsfest,
Lottehuset. 3/6 Bueskyting/Grill, Horten Bueskyttere. 5/8:
Minigolf, Horten Catering. 2/9: Potluck Dinner, Lottehuset. 7/
10: Torskeaften, nominasjon, Lottehuset. 4/11: Temamøte, valg.
Lottehuset. 6/12: Julebord, innsettelse av nytt styre, Lottehuset.
Er det noe lurer på, ring Arild på tlf. 41 50 80 61, eller Kari på
tlf. 33 04 51 46.

Avslørt
Det hendte i Amerika. To små piker ville vite at mulig om bestemor - alder,
vekt, høyde og så videre. Det ville bestemor ikke ut med. Men en dag hadde
pikene funnet førerkortet hennes. Der står opplysninger om alt dette, samt
en kolonne med M for Male (hankjønn) eller F for Female (hunkjønn). Pikene
kom gledesstrålende til bestemor. Nå vet vi alt om deg. Du er 58 år gammel,
1,65 høy, veier 75 kilo og du har fått F i sex.

Bowling
Minner først om at det arrangeres weekendsamling med bowl-
ing og fest i Arendal helgen 22.-23. mars. Pris for overnatting
og fest er kr. 595,- pr. pers. i dobbeltrom. For de som skal
spille bowling kommer kr. 175,- + skoleie i tillegg. Påmelding
snarest og senest på medlemsmøtet vårt den 11. mars.Både
på vår vanlige fredagsbowling og på møtet kan du få komplett
program.  Pr. d.d. er vi 9 stk. som har tenkt oss nedover, og
flere er på vippen. For de som vil ha litt ekstra tid på Sørlandet,
er det selvfølgelig mulig å reise nedover fredag, slik at de får
en ekstra overnatting. For den ekstra natten kommer det et
tillegg på ca. kr. 300,. Etter den hyggelig bowlingkvelden vi
hadde sammen med medlemmene fra Edvard Munch lodge
er det også flere derfra som har tenkt seg nedover, så Vestfold
kan bli godt representert. Bilder fra den 14/2 kan du se på
vår hjemmeside, både fra bowlingen og den sosiale delen
som vi hadde på Mama Rosa etterpå. Foruten at vi bowler i
Centrum Bowling hver fredag fra kl. 18.00, har vi jo vår
tradisjonelle handicapturnering siste fredag i måneden. Og i
februar fikk vi dette resultatet: 1) Arild 581, 2) Åsmund 574,
3) Martin 560, 4) Per 550, 5) Solveig 540, 6) Sven-Anders
536 7) Wenche 511. Ser vi deg også snart i hallen? Husk her
teller det sosiale og det sportslige like mye.

Camp Norway
avholdes i Selbu i tiden 21/6 til 18/7. Dette er et opplegg for
ungdom i alderen 16 til 23 år. Program og mer info får du på
våre medlemsmøter eller ved å ringe 33 36 88 61.

Kontingent 2003
Gledelig er det å registrerer at strømmen av innkomne
bankgiroer med kontingent har gått lettere i år enn de siste
årene. Selvføgelig er det noen som vi fortsatt savner, men det
håper vi bare er en forglemmelse. Skulle du ha forlagt
bankgiroen din, skal du få det du trenger å vite her:
Oseberg Lodge 8-001, Pb. 1275, 3105 Tønsberg. Konto:
2470.07.09031. Kontingenten er hhv. kr. 325,-/275,-/225,-
for hhv. hovedmedlem/ektefelle/ungdom. Du kan også ringe
33 36 88 61 for å få tilsendt en ny giro, eller betale på møtet.

Tubfrim
Vi tar imot alle frimerker og alle slags kort: Julekort,
prospektkort og telekort. Vi har allerede fått en god del fra
våre medlemmer, så når vi nå snart sender årets første pakke
til Tubfrim, er det en anseelig mengde frimerker som blir sendt.
Trenger du samleesker, kan du få det på medlemsmøtene.
Du har vel en stående både hjemme og på jobben.
God frimerkejakt.


