Medlemsavis for OSEBERG LODGE, Sons Of Norway - Tønsberg
Nr. 3 - 26. årgang

Tirsdag 14. mars kl.
19.00 ønsker vi igjen
velkommen til medlemsmøte i Tønsberg
Arbeiderforening
Kammegata 5, Tønsberg. Vi åpner som vanlig
med forretningsdelen, før vi går over til det
sosiale med kaffe og noe å bite i. En liten
utlodning blir det også, så har du anledning
til å ta med en liten gevinst, er det hyggelig.
Denne gangen får vi besøk av

Sheriffen av New Orleans
nemlig Finn Ellefsen, nå bosatt på Nøtterøy.
Han pensjonerte seg i 1995 og flyttet tilbake
til Norge, men har fortsatt leilighet i byen og
har god kontakt med gamle venner i området.
Dette blir helt sikkert en interessant kveld.
Kom selv og hør.

Vi gratulerer
16/3 Else Mari Christiansen
18/3 Wenche Jacobsen
26/3 Trond Kjønnerød
27/3 Knut Håkon Evju
28/3 Gunnar Gallis

Barneskirennet
avholdes på Gautefall helgen 31 mars-2. april.
Påmeldingsfristen er 17. mars. Mer info
finner du i vår medlemsavis for februar eller
du kan ta kontakt på marsmøtet eller på
telefon 33 36 88 61/48127201.

Våre Flittige Liser
måtte avlyse sitt møte tirsdag 28/2 pga. Kong
Vinter som virkelig lot snøen lave ned over
Vestfold. Tid og sted for nytt møte er i
skrivende stund ikke avgjort. Det er sikkert
avklart når vi møtes til medlemsmøte tirsdag
14/3. Eller ring noen av de Flittige Liser.

Mars 2006

D8 Kongress 2006
Denne avholdes som kjent i Kristiansand i
tiden 8.-11. juni. Pris pr. p. i dobbeltrom er
kr. 2850,-. Enkeltromstillegg kr. 300,-. Dette
inkluderer alt fra grillaften torsdag kveld til
frokost søndag morgen. Fine muligheter for
turer for de som ikke er delegater og som må
være med på møtene. Vi vil senere komme
med andre alternativer for priser og tider.
DELEGATER: På februarmøtet ble det valgt
følgende delegater: Sven-Anders Kjønnerød,
Torild Trolsrud og Arild Hassum. Vararep.:
Kari Bjerkgård, Gunnar M. Hassen og Martin Bjerkgård. Solveig S. Kjønnerød møter
også i egenskap av Distriktssekretær.
HÅNDARBEIDSUTSTILLING: På hver
kongress avholdes det også håndarbeidsutstilling. Dette er en fin anledning for
medlemmene til å få vist hva de driver med i
ledige stunder. Det konkurreres i flere klasser
og kategorier. Alle gjenstander må være ankommet kongresshotellet torsdag 8. juni kl.
17.00. Mer info på marsmøtet eller på telefon
33368861/48127201.
TUBFRIM: På kongressen avgjøres det også
hvilke lodger som har samlet inn mest
frimeker til Tubfrim. Husk å ta med alt du
har av frimerker og telekort på møtene våre.
MEDLEMSTUR TIL USA OG CANADA. I
forbindelse med den internasjonale kongressen i Vancouver arrangeres det tur i tiden
16.-28. august. Foruten at det er mulighet for
å overvære den internasjonale kongressen, er
det lagt til mange fine turer i Seattle, Vancouver, Portland m.m. For mer info og
brosjyrer, ta kontakt med medlemsmøtene
eller ring 33368861/4812701 og få det tilsendt. Reiseleder/ansvarlig er Nils Audun
Gerhardsen fra Haugland Lodge og Brekke
Tours. God tur
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Fra presidentens skrivebord
Vi har tatt fatt på mars, og man skulle vel kunne ha et håp om
at våren var like rundt hjørnet? Men nei da, Kong Vinter åpnet
alle sluser og lot snøen nesten drukne oss på nytt. Men
forhåpentlig vis har det verste gitt seg innen den 14/3 og når
også OL er over, får vi håpe at riktig mange tar seg fri fra
snømåking og TV og deltar på våre møter. Foredragsholderen
vår denne kvelden har sikkert masse interessant å fortelle fra
sitt lange liv i New Orleans. Og selv om “Katarina” har dradd
fra byen for lenge siden, har han sikkert noe å fortelle om
denne også. Har du god hukommelse husker du kanskje at
Tønsbergs Blad skrev en fin artikkel om i den tiden “Katarina”
herjet som verst.
Som tidligere opplyst skulle Hovedkontoret i Minneapolis
overta utsendelsen av kontingenten for D8 fra 1/1 2006 på lik
linje med det de gjør for de andre Distriktene. Som vi alle
fryktet ble dette lite vellykket. De har klart å sende ut feil
kontingent til samtlige i Norge. For å unngå mer rot ber jeg
dere allikevel betale den giro dere har fått. Dersom dere ikke
allerede har betalt, kan dere rette den til den riktige summen.
Riktig kontingent er: NKR. 325- for hovedmedlem, NKR.
275,- for ektefelle/samboer og NKR. 225,- for ungdom
mellom 16 og 23 år. Og har du ikke mottatt bankgiro for
innbetaling av kontingenten, ta kontakt skal vi gi beskjed til
Minneapolis. Så får vi bare håpe at de bruker resten av året til
å finne ut hvordan det hele fungerer og at vi får tilsendt riktige
giroer fra 2007. Ellers er det viktig at vi nå setter fokus på
medlemsvervingen. Tenk gjennom om du har noen i familien,
vennekretsen, nabolaget eller på arbeidsplassen som kunne
ha interesse av å bli medlem i Osebeg Lodge. Det er en
kjennsgjerning at vi dessverre har mistet noen medlemmer
siden nyttår. Rotet med medlemskontingenten bedrer ikke
saken.
Vi minner om at medlemmer av Sons of Norway tilbys gratis
medlemskap for sine barn og barnebarn. Alle barn i denne
kategorien som er under 15 år er velkommen. De vil da få
tilsendt bladet “Viking for Kids”. Bladet er riktignok på
engelsk, men det kan jo være et fint supplement til
engelskundervisningen. Disse medlemmene, som benevnes
“Heritage”-medlemmer, teller med i beregningen av lodgens
offisielle medlemstall. Trenger du innmeldingsblanketter for
disse, eller for voksne medlemmer, ta kontakt med sekretæren.
For å spare litt portoutgifter, har vi vurdert å sende ut
medlemsavis som e-mail. Ønsker du dette, så send din e-mail
adresse til svkjoenn@online.no så skal vi forsøke å få til det.
Minner om at avisen også ligger på vår hjemmeside, så du
kan lese den uansett hvor du er i verden.
Så sees vi den 14. mars kl. 19.00
Med broderlig hilsen Sven-Anders

Opplev Peer Gynt
ved Gålåvatnet i august. Mer info på medlemsmøtet, på
www.norske-bygdeopplevelser.no eller i aprilavisa vår

Bowling-weekendsamling
Terje Vigen Lodge ønsker igjen velkommen til bowling og
fest i Arendal helgen 29-.30. april. Bowlingen begynner kl.
11.00 i Arendal. Overnatting og fest på Nordlandia Sørlandets
Hotell i Grimstad. Pris bowling kr. 200,- + skoleie. Pris pr.
person i dobbeltrom med fullpensjon kr. 750,-.
Enkeltromstillegg kr. 150,-. Det blir servert lunsj for tilreisende
før eller etter bowlingen. Påmeldingsfrist mandag 3. april til
Per Mikalsen, tlf. 37044454 eller til Brynhild Kristiansen, tlf.
37059670/Jobb, 3705462 privat, fax 37059671 eller
brynhild.kristiansen@ahlsell.no
HANDICAPTURNERINGEN fredag 3. februar ga dette
resultatet: 1) Solveig 587, 2) Per 573, 3) Else Mari 562, 4)
Sven Anders 558 5) Martin 552 6) Torstein 482 7) Arild
452
BOWLINGKAMPEN MOT EDVARD MUNCH 17.
feb. ga dette resultatet: Damer: Solveig 446, Else Mari 441
Wenche 269, Anne Lise 265, Kari (EM) 171. Herrer: Martin
471 Sven-Anders 448, Ivar 442, Arild 404, Bjarne (EM)
303, Jan (EM) 274, Åsmund 292, Wilfred (EM) 258, Bjørn
(EM) 217. Etterpå reiste vi hjem til fam. Hassum hvor vi hygget
oss med pizza, øl/minervann, kaffe og kaker. Videre var det
premieutdeling for gode prestasjon og diverse andre
krumspring. Ivar Egrem holdt et interessant foredrag om
Tønsbergs historie og praten gikk livlig blant gode venner. Så
nå er det bare å finne fram pil og bue og starte treningen til
den store bueskytterkonkurransen mellom våre 2 lodger som
finner sted i Horten tirsdag 6. juni. Mer info om dette senere.
HANDICAP-TURNERINGEN 3/3 ga dette resultatet: 1)
Martin 576, 2) Sven-Anders 568, 3) Else Mari 565, 4) AnneLise 550, 5) Solveig 519 6) Wenche 498, 7) Åsmund 489.
Har du lyst til å bowle sammen med oss, treffes vi hver fredag
fra kl. 18.30 til ca. 20.00 i Centrum Bowlinghall i Tønsberg
Alle hjertelig velkommen. Du trenger ikke noe utstyr, det du
trenger får du lånst i hallen. Så sees vi til fredag????

Bruker du PCèn?
Hvis du logger den inn på www.sonsofnorway.no får du mye
informasjon fra D8 og lodger i Norge. Her er det også lenker
til USA og Canada. Siden 12/12 -02 har 4439 personer
klikket seg inn på Osebergs hjemmeside. I uke 8 var det 113
treff. Bruk PCèn aktivt, da kan du få mye informasjon om
Sons of Norway som det ikke er plass til i vår medlemsavis.
HAPPY ST. PATRICKS DAY

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

