Medlemsavis for OSEBERG LODGE, Sons Of Norway - Tønsberg
Nr. 10 - 25. årgang

Oktober 2005

Tønsberg Arbeiderforening, Kammegata 5 er stedet for
vårt medlemsmøte
tirsdag 11/10 kl.1900

Velkommen til Thanksgiving-fest lørdag 12.
november kl. 18.30 på
Eik Speiderhus

Som bestemt på medlemsmøte i september,
har vi denne gangen lagt medlemsmøtet vårt
til Tønsberg Arbeiderforenings lokaler i
Kammegata 3. De ligger i 3. etasje i samme
bygning som Hesby Sport, men det er heis
opp. Vi åpner som vanlig med en liten
forretningsdel, før vi går over til den sosiale
delen med småprat rundt bordene, litt å bite,
et lite lotteri. Hva som blir kveldens tema
bestemmer dere. Vi har denne kvelden lagt
opp til at medlemmene kan få synge en sang,
fortelle en historie, fortelle fra sommerens
ferietur, eller hva som helst. Siden det er Leif
Eriksson dag den 9. oktober, hadde det jo vært
hyggelig hvis noen kunne ta for seg dette?
Saksliste: 1)Valg av møtelokale for 2006,
2) Nominasjonskomiteens forslag 3) Innkommen post. 4) Eventuelt.

Vi gratulerer
11/10 Johnny Solbakken
11/10 Edgar Johnsen
15/10 Unni Normann
16/10 Willy Henriksen
21/10 Kari Bjerkgård
22/10 Rigmor Haugen
24/10 Solveig Sende Kjønnerød
26/10 Erna M. Hassum
30/10 Terje Ringen
2/11 Laila Bernhardsen
5/11 Arild Hassum
Merkedager i USA/Canada: 9/10 Leif
Eriksson Day, 10/10 Columbus Day 10/10
Thanksgiving (Canada) 30/10/ Daylight Savings Time Ends, 31/10 Halloween

Også i år inviteres alle medlemmer med
familie og venner til å feire Thanksgiving på
samme sted som i fjor. Opplegget blir også
stort sett det samme.
Når vi feirer Thanksgiving er det selvfølgelig
kalkun med tilbehør som står på menyen.
Pris. pr. person for 2 gg. servering av kalkun
med tilbehør, dessert samt kaffe og kaker
senere på kvelden er kr. 250,- pr. person.
Øl og mineralvann til maten og senere utover
kvelden fås kjøpt. Hvis du ønsker vin eller
noe annet å drikke til maten, tar du det med
selv. Det samme gjelder det du eventuelt
skulle ønske å drikke utover kvelden.
Vi satser på en hyggelig kveld med mulighet
for en svingom til “boksmusikk” og andre
aktiviteter.
Bindende påmelding på våre medlemsmøter
eller på tlf. 33 68 88 61/48 12 72 01 eller email svkjoenn@online.no senest 4. november

Søknad om medlemskap
Anne Lise Berenger, Gunnestadveien 18, 3140
Borgheim, har sendt inn søknad om
medlemskap. Hun er anbefalt av Else Mari
Christiansen.

Våre Flittige Liser
har sitt neste møte torsdag 13. oktober til
vanlig tid hos Brit Wencke Kibsgaard,
Havnåsen 3, på Torød. Er det noe du lurer på,
ta kontakt på tlf. 33 84 47 81, eller på vårt
oktobermøte.
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Fra presidentens skrivebord

Kontingentinnkrevning for 2006

Som dere har sett på 1. siden, har vi valgt å legge
oktobermøtet til Arbeiderforeningens lokaler i Kammegata
5, Tønsberg. Dersom disse lokalene faller i medlemmenes
smak, er det meningen å flytte våre møter ditt permanent
fra januar 2006. Selv om lokalene ligger i 3. etasje, er det
heis slik at lokalene skal være lett tilgjengelig for alle. For
de som ønsker å ta buss, er det kort vei fra rutebilstasjonen.
Du slipper å bytte buss. For de som bruker bil, blir det bare
en passering gjennom bomringen. Etter kl. 18.00 er det
gratis parkering i gatene utenfor og på de nærmeste
parkeirngsplassene. For styret blir det også enklere da de
slipper å møte opp en time før for å gjøre lokalene klare og
ordne med serveringen. Her kan vi bare bestille det vi ønsker
på forhånd, lokalene er klare slik vi ønsker og vi kan bare
forlate dem når vi er ferdig, uten å måtte rydde opp etter
oss. Her er det også saler av ulik størrelse, slik at det vil
være mulig å få den som passer oss best. Jeg håper at så
mange som mulig møter opp tirsdag 11. oktober for å se på
de nye lokalene og si sin mening. Det er tross alt
medlemmene som bestemmer om vi skal bytte lokaler eller
ikke.
Ellers ble det på septembermøtet valgt en nominasjonskomite som skal sørge for at vi også i 2006 har
et styre. Jeg håper dere tar positivt imot alle de henvendelser
dere får fra denne komiteen. Det å sitte i styret i Oseberg
Lodge er bare hyggelig og intet hokus-pokus. Er du ny og
uerfaren vil du få god støtte av de erfarne. Har du lyst til å
ta et verv, eller komme med forslag på noen, så ta kontakt
med noen i komiteen.
Det ble også valgt en komite som skal hjelpe styret med å
gjøre Thanksgivingfesten vår så bra som mulig. Så da håper
vi bare at mange medlemmer med familie og venner møter
opp og nyter en god kalkunmiddag i hyggelig selskap.
Vårt septembermøte var et fellesmøte med Edvard Munch
Lodge i Horten. Og som kveldens foredragsholder hadde
vi fått president i Edvard Munch Lodge, Jan Thorsen. Han
fortalte engasjert og levende fra “verdens-turen” han og
Britt hadde foretatt tidligere i år. Vi fikk mange fine tips om
hvordan vi kunne bestille mye selv via inter-nett. Uken etter
vårt medlesmøte dro Jan og Britt på en ny tur til USA, denne
gangen bl.a. også til Florida. Håper de kom seg velberget
unna Rita og andre stormer som har herjet den siste tiden.
Når det gjelder underholdning på oktober-møtet, satser vi
på at medlemmene kan bidra med litt selv. Og skulle ingen
ha lyst til å komme med en sang, historie o.l. er jeg sikker
på at praten rundt bordene går så bra at vi får en fin kveld
uansett. Og har du en liten gevinst med til lotteriet vår, er
det i hvert fall mange som går fornøyd hjem etter å ha vunnet
en liten pakke som sikkert kommer godt med.
Og husk, TIRSDAG 11. OKTOBER KL. 19.00 MØTES
VI I ARBEIDERFORENINGENS LOKALER
Med broderlig hilsen Sven-Anders

Det er nå bestemt at kontingentinnkrevingen fra og med 2006
skal organiseres av hovedkontoret i Minneapolis.
Hovedkontoret vil opprette en bankkonto i en norsk bank
(sannsynligvis DNBNOR).
Medlemmene i D8 vil få tilsendt en norsk bankgiroblankett ferdig
utfyllt og belöpet kan da betales på samme måte som da lodgene
foresto innkasseringen. Det er også mulig å betale med bank- og/
eller kredittkort via Sons of Norways internettside
www.sonsofnorway.com ved deretter å klikke på ”Renew online.”
Det belöpet som kommer inn på kontoen i banken vil månedlig bli
fordelt på lokal-lodgene, distriktet og hovedkontoret.
Denne nye ordningen betyr at lodgene slipper å sende anmodning
til medlemmene om å betale kontingenten og sende internasjonal
og distriktskontingent til D8-kassereren Lodgene slipper også
utgiften til porto ved utsendelse av brev vedrørende
kontingentinnkrevingen.
Hovedkontoret har bekreftet at omkostningene (bl.a. utskriving av
giroblanketter og porto ved utsendelse til medlemmene) vil bli
dekket av hovedkontoret.
Den nye ordningen betyr altså at lodgene sparer porto og arbeid
med utsendelse av blanketter samt regnskapsföring av
innbetalingene. D8-kassereren slipper arbeidet med å holde rede på
medlemmene som har betalt kontingent og videresending av listene
til hovedkontoret. Derfor vil den nye ordningen bety
kostnadsbesparelse og mindre ”kontorarbeid” for lodgene og D8kassereren.
For eventuelt nye medlemmer i 2005 vil innbetaling skje på gamlemåten. Mer info om innbetalingen for 2006 vil bli gitt på møter og
i avisa når det nærmer seg forfall for kontingenten.

Bowling
Sesongens første handicapturnering fant sted siste fredag i september,
og resultatet ble som følger. 1) Sven-Anders 522 2) Arild 513 3) Per
500 4) Solveig 479 5) Åsmund 475 6) Wenche 462.
Og nå som høsten har kommet med regn og gråvær, minner vi om at
vi spiller bowling i Centrum Bowlinghall hver fredag fra kl. 18.30.
Det er bare å møte opp, vi har 3 baner til disposisjon. Kr. 30,- pr.
serie. Sko og kule får du låne i hallen, så det er ingen unnskyldning
for ikke å møte opp at du ikke har eget utstyr. Og her er det sosiale
like viktig som det å treffe strike og spare. Kom dere ut av sofaen og
la en tur i bowlinghallen bli en fin opptakt til helgens aktiviteter og
familiehygge.

Tubfrim
Du husker vel å ta vare på bruke frimerker og telekort. Samleesker
kan du få på medlemsmøtene.

Nominasjonskomite
Følgende ble valgt for å komme med forslag til styre for 2006: Kari
Bjerkgård (tlf. 33 36 88 84) Else Mari Christiansen (tlf. 3338 60 29)
Torild Trolsrud (tlf. 33 06 29 34). Skulle du få en telefon fra noen av
dem med forespørsel om å ta et verv i styret for 2006 håper jeg du
svarer positivt på det. Det er også lov å ta kontakt for å komme med
forslag, eller gi beskjed omat du er interessert i et verv. Forslag
legges frem på vårt møte i oktober, og valget finner sted i november.

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

