Medlemsavis for OSEBERG LODGE, Sons Of Norway - Tønsberg
Nr. 10 - 22. årgang
Oktober 2002

Velkommen til nytt
medlemsmøte tirsdag 8/10 kl. 19.00 i
kantina til Nøtterø
Sparebank, Teie
Høsten tar mer og mer over, og det er igjen
tid til inneaktiviteter. Håper derfor mange tar
turen til vårt medlemsmøte tirsdag 8/10.
Foruten den obligatoriske forretningsdelen,
blir det også tid til en kaffekopp og noe å
bite i, samt hyggelig prat med gode venner
og en liten utlodning. Denne kvelden får vi
også besøk av våre gode venner, Unni og
Arne Smith, og denne gangen går ferden til

Svalbard og Bjørnøya
ombord i den ombygde redningsskøyta Liv.
Vel møtt alle sammen.

Våre Flittige Liser
skal denne gangen møtes i den nye leiligheten
til Ellen Christiansen til vanlig tid mandag
14. oktober. Ellens nye adresse er
Kjærnåsveien 17M, 3142 Vestskogen.
Telefon er det samme som tidligere, nemlig
33 38 65 12. Ring hvis du er usikker på hvor
den nye leiligheter er.

Vi gratulerer
11/10 Edgar Johnsen
15/10 Unni Normann
16/10 Willy Henrksen
21/10 Kari Bjerkgård
22/10 Rigmor Haugen
24/10 Solveig S.Kjønnerød
26/10 Erna I. Hassum
2/11 Laila Bernhardsen
5/11 Arild Hassum

Søknad om medlemskap
Fra Knut H. Evju, Kolstadløkka 7, 3090 Hof
foreligger søknad om medlemskap.

Nominasjonskomiteen

ble valgt på vårt septembermøte, og består
av Solveig S. Kjønnerød, 33 36 88 61, Erna
Hassum, 33 33 02 49 og Wenche Jacobsen,
33 33 08 61. Forhåpentligvis tar du imot en
telefon fra dem på en positiv måte og sier ja
til et verv i lodgen. Det er viktig for lodgens
fremtid at noen påtar seg å sitte i styret. Hvis
alle tar sin del av jobben, er det å sitte i styret
bare fornøyelse. Det er også å lov å ta en
telefon til noen i nominasjonskomiteen å
melde seg frivillig, eller komme med tips på
noen du synes bør sitte i styret. Forslaget på
hvem som skal lede Oseberg i 2003 legges
frem på medlemsmøtet i oktober, og det
endelig valget finner sted i november.

Lyst på en fest?

Det er fortsatt plasser igjen på 20-års
jubileumsfesten i Kristiansand 16. nov. kl.
19.30 på Clarion Ernst Hotell. Prisen er kr.
575,- pr. pers. som inkluderer velkomstdrink,
3 retters middag med drikke. Ønsker du
overnatting er prisen fra kr. 870,- som
inkluderer fest og overnatting m/frokost.
Påmelding skjer til telefon 38 12 39 70.
Toastmaster blir NRK-sjef Johnny
Bernander. Forøvrig kommer nyvalgt
int.pres. Jim Olson, John Lund fra SoN, rep.
fra den amerikanske ambassade, Kristiansand
by og fylkeskommunen, pluss over 150 andre
feststemte mennesker. Kommer du?
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Fra presidentens skrivebord
Det er gått en måned siden sist jeg satt her i kjelleren og gjorde
ferdig medlemsavisa. Ute skinner og varmer solen fortsatt,
men det blir tidligere mørkt om kveldene og gradestokken
kryper faretruende nær 0-punktet om nettene. Det går mot
høst og vinter, og vi trekker mer innendørs om kveldene. Derfor
håper jeg mange møter opp på våre medlemsmøter fremover,
og kjenner den varmen du får når du er sammen med gode
venner i et hyggelig selskap. Selv om vi denne gangen tar turen
til Svalbard og Bjørnøya via lysbilder og foredrag, tror jeg vi
skal klare å holde varmen i kantina til Nøtterø Sparebank.
Jeg håper også at mange fra Edvard Munch Lodge i Horten
kommer til oss denne tirsdagen. P.g.a. store reisevirksomhet i
styret, har de avlyst sitt eget medlemsmøte i oktober. Vel
møtt skal dere være alle sammen.
Hvert år skal vi sende inn et skjema til hovedkontoret i
Minneapolis med opplysninger om hva vi har foretatt oss i det
foregående år. Og i 2001 klarte vi å samle så mye poeng at
jeg er blitt tildelt Presidents Merit Award 2001 Silver. Men
selv om den er utstedt til presidenten, skal jeg ikke ha all ære
av det. Uten et positivt styre og en medlemsmasse som stiller
opp på de aktiviteter vi setter i gang, hjelper det ikke hvem
som er president. Det er samarbeide på alle felt som gir
resultatet.
Som du ser et annet sted i avisa vår, er nominasjonskomiteen
i full gang med å finne kandidater til neste års styre. Selv om
jeg både håper og tror at mange av de som sitter i styret i år,
også fortsetter til neste år, er det viktig at vi også får inn noen
nye, slik at vi får fornyelse og nye impulser, samtidig som vi
beholder kontiuniteten. Så derfor, hvis du får en telefon fra
noen i nominasjonskomiteen, vær positiv og si ja. Det er ikke
“farlig” å sitte i styret i Oseberg. Er det noe du lurer på, er det
alltid noen som kan hjelpe og rettlede.
Som dere leste i forrige medlemsavis, er det tvilsomt om vi
lenger kan arrangere bingo. Siden dette er en viktig
inntektskilde for oss, er det viktig at alle medlemmene legger
hodene i bløt og kommer med forslag til nye inntektskilder.
Jeg har også nettopp fått vite at de som steller med
Reiselotteriet har de samme problemer med Lotterinemnda
som vi har hatt. Dermed ser det ut som også den inntektskilden
forsvinner for oss.
Som dere har sett andre steder i avisa, er det muligheter for å
komme seg på fest flere steder. Så bare meld dere på.
Foreløpig vet jeg om 6 stykker fra Oseberg som skal til
Kristiansand, men det er plass til flere. Og hva med en tur til
Hauge i Dalane?
Så gjenstår bare å ønske alle en fortsatt god høst og vel møtt
til vårt medlemsmøte tirsdag 8. oktober kl. 19.00
Med broderlig hilsen Sven-Anders
Søster Lodger

Fredriksten Lodge
Myrmarken Lodge
Trolldalen Lodge

3-125
5-609
6-139

Invitasjon til 5-års fest
Dalbuen Lodge 8-022 inviterer til 5 års jubileumsfest fredag 8.
november kl. 19.30 på Soknatun, Hauge i Dalane. Pris pr. person er kr.
300,- som inkluderer middag og dessert samt kaffe og kaker
(drikkevarer utenom). Det blir levende musikk til “Santo”.
Påmeldingsfrist er 18. oktober på bankgiro som kan fåes på vårt
medlemsmøte i oktober

Bowling

Årets bowlingsesong er i full gang, og som vanlig møtes vi hver
fredag kl. 18.00 i Centrum Bowling vis a vis Mama Rosa. Her er alle
hjertelig velkommen, enten du er veteran eller nybegynner. Du er
også hjertelig velkommen selv om du bare skal sitte ned og ta en
kaffekopp eller en brus og trøste eller juble for oss andre ettersom
kula går i renna eller det blir strike. Vi skal også i år ha en
handicapturnering den siste fredagen i hver måned, og resultatet fra
september ble:1) Solveig S. Kjønnerød 586, 2) Sven-A. Kjønnerød
584, 3) Else Mari Christensen 566, 4) Martin Bjerkgård 557, 5) Per
Rygh 496. Vel møtt alle sammen til en sportslig og sosial start på
helgen.

Distriktstyrene 2002 - 2004

Distrikt 1: President Gene G. Brandvold, 9607 Palmer Road,
Bloomington, MN 55437, 952 8314361. genegbrand@aol.com.
Sekretær Jon Tehven, 1507 Hickory Heights Drive, Waverly, IA 50677,
3193526094, tehven@sbtek.net.
Distrikt 2: President Bill Fosmoe, 9029-22nd Ave NW Seattle, WA
98115, 2067825175, gps05@aol.com. Sekretær Janet Fruchti, 9201 NE
133 rd Street Kirkland, WA 98034, 4259230684 janpre@ix.netcom.com
Distrikt 3: President Audun Gythfeldt, 630 W Hanover Ave
Morristown NJ 07960-2526, 9732675250, audun99@aol.com. Sekretær
Barbara Berntsen, 10 Pershing Ave, Valley Stream, NY 11581-2910,
5167913983, bberntsen1@aol.com.
Distrikt 4: President Elaine Nelson, 1208 Unique Drive, Rugby, ND
58368, 707776-2213, enelcna@stellarnet.com. Sekretær Karen L.
Fenger, 1394 Hauser Blvd, Helena, MT 59601, 4064422054,
airmidji@mcn.net.
Distrikt 5: President Raymond Knutso, 453 IL 251N, Davis Junction,
IL 61020, 85153934926, raysally@rochelle.net. Sekretær Mary J.
Bennet, 8699 Blynn Rd,Mazomanie, WI 53560, 608795-0190,
mjbenn@chorus.net.
Distrikt 6: President Sherrll Swenson, 9731 Bellder Drive, Downey,
CA 90240, 5628614748, weirson@aol.com. Sekretær: Carol Lee
Solheim, 3570 Vista Grande, Shingle Springs, CA 95682, 530672004,
solheim2636@earthlink.net.
Distrikt 7: President Elsa Ring, 840 Sicamore Drive, Kamloops, B:C:
V2B 6S2, 2505795450, toelr@shaw.ca. Sekretær: June M. Ruzas, 1498
Lighthall Ct, North Vancouver, BC V7G 2H5, 604929-2184,
juneruzas@hotmail.com
Distrikt 8: President Ernst Granly, Postboks 100, 2071 Råholt,
63951066, egprodukter@online.no. Sekretær: Bodvard Johansen,
Spannhelgelandvegen 75, 5542 Karmsund, 52830440,
sigridjohansen@c2i.net.

Happy Leif Erikson
Day wed. Oct. 9

Fredriksten Lodge, Sons of Norway Hall, 187 State Rd. 4. fredag kl. 20.00
Faith Lutheran Church, 207 S. Cherry, 1. lørd. kl. 9 Jan.-Mars, 1. tirsd. kl. 19 Apr.-Des.
American Legoin Post 7, 330 W Franklin St. 4 torsdag kl. 19.30

