Medlemsavis for OSEBERG LODGE, Sons Of Norway - Tønsberg
Nr. 10 - 26. årgang

Neste medlemsmøte
avholdes tirsdag 10.
oktober kl. 19.00 i
Arbeiderforeningen
Vi åpner som vanlig med forretningsdelen.
Senere blir det kaffe og noe å bite samt en
liten utlodning. Under den sosiale delen får
vi besøk av

ÅSUND L. THOMASSEN
som har laget et lysbildeforedag om

DE 4 ÅRSTIDER
Hun vil på vårt møte konsentrere seg om
høsten.
Ellers håper vi at mange fra Edvard Munch
lodge finner veien til oss denne gangen.

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 S. Kjønnerød
26/10 Erna Hassum

Lotteriet
vårt er i full gang. Loddark er delt ut til
medlemmer og mange har allerede solgt ut
det først og fått nytt. Trenger du flere loddark
gi beskjed på tlf. 33368861 så får du tilsendt.
Du kan også få ark på oktobermøtet. Vi skal
også sitte på Teie 14/10 og på Eik 28/10. Vi
sitter fra ca. 10.30 til ca. 15.00. Har du
anleding til å sitte litt i denne tiden, gi
beskjed. Jo flere som sitter, dess kortere tid
blir det på hver. Vi er 2 og 2 sammen.

Tubfrim
Brukte frimerker kan leveres på møtene.

Oktober 2006

Velkommen til
Thanksgivingfest lørdag 11.
november på
Eik Speiderhus
kl. 18.30
Vi inviterer herved alle til å feire Thanksgiving sammen med oss.
Vi møtes på samme sted som i fjor, nemlig
Eik Speiderhus kl.18.30.
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, 1 øl/mineralvann til maten, dessert
samt kaffe og kaker senere på kveld er kr.
250,- pr. person.
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. Øl og mineralvann fås kjøpt.
Vi satser på en hyggelig kveld med god mat,
gode venner og en mulighet for en svingom
til «boksmusikk» og andre aktiviteter.
Bindende påmelding senest 4. november til:
Tlf. 33 36 88 61 eller 48 12 72 01.
E-mail: svkjoenn@online.no Påmelding kan
også skje på oktobermøtet.
Vel møtt alle sammen til en hyggelig kveld.
Ta gjerne med en venn eller to eller flere.
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Fra presidentens skrivepult

Nominasjonskomiteen

Selv om været og temperaturen ute får oss til å tro at det
fortsatt er sommeren, har vi kommet til oktober måned.
Og medlemsmøtet i oktober er den tiden da
nominasjonskomiten skal legge frem sitt forslag for hvem som
skal lede lodgen i 2007. Har du ikke hørt fra dem ennå, er det
ingen grunn til å vente. Ta en telefon til en av komiteens
medlemmer og meld deg frivillig til en innsats for lodgen. Selv
om alle i dagens styre gjør en god jobb, har mange sittet lenge
og ønsker sikkert avløsning. Forslaget til styre for 2007 blir
lagt frem på oktobermøtet, mens selve valget foregår på
novembermøtet. Og det kan også komme benkeforslag da.
Som dere ser har vi fått noen hilsninger fra SoN-medlemmer
i USA. Har du anledning til å gå inn på internett vil jeg anbefale
deg å se på de linkene som der er nevnt.
Blant våre medlemmer finnes det mange fingernemme. Styret
har derfor luftet tanken om en salgsmesse på novembermøtet
der medlemmer kan selge ting de lager selv. Kanskje noen
finner julegaver der? Vi tar opp dette på oktobermøtet for å
høre hva dere medlemmer synes.
På medlemsmøtet i september ble forslagene til endring av
vedtektene våre vedtatt. Kontingenten for alle går derfor opp
med kr. 15,- fra 1/1 2007 og arbeidet med navnendringen er
i gang overfor Brønnøysundregisteret.
Som dere også ser i avisen er det tid for å melde seg på til
årets Thanksgivingfest. I USA blir Thanksgiving feiret 4.
torsdag i november, men for ikke å komme for tett opp i
julebordsesongen feirer vi det litt tidligere.
Håper vi sees den 10. oktober, og inntil da: Nyt de fine dagene
vi forhåpentligvis har noen igjen av.
Med broderlig hilsen Sven-Anders
Litt fra fellesmøtet med Edvard Munch i august

ble valgt på septembermøtet og består av:
Svein Ivar Egrem
tlf. 33 32 41 58
Arild Hassum
tlf. 33 33 02 49
Torstein Fossum
tlf. 33 31 52 08

Ute var grillen, utlånt fra MC-klubben fyrt opp. Vi hadde alle
med oss grillmat, og Nils hadde laget en stor bolle med herlig
potetsalat som vi alle fikk en smak av.
Praten gikk livlig i det fine været og stemningen var på topp.
En vennskapelig dyst hører også med og etter maten var det tid
for hesteskokasting, ringspill og skyting på blink.
De som fikk poeng i ringspill var følgende . På topp var ElseMari med 50p. så fulgte Bjørn med 45p, Kåre med 20p, og
Jan med 5p. Alle vi andre hadde en fin blank 0.
I hesteskokasting var Else-Mari igjen på topp , fulgt av Bjørn,
Per og Wenche på de neste plassene.
I blinkskyting med luftgevær var Kaya på topp, tett fulgt av
Vidar, Bjørn og Bjarne.
Nå var vi kaffetørste og kaker fra Kari, og nystekte vafler fra
Nils kom på bordet. En utlodning hørte jo også til. Alle fikk
premie , Jan sendte Twistposen rundt så alle fikk en smak til
kaffen. Tilslutt takket Jan for en kjempehyggelig kveld og ønsket
alle vel hjem.

Visit our web sites at:

Våre Flittige Liser
har sitt neste møte mandag 16. oktober til vanlig tid hos Ingebjørg
Kilde, Olsrødtunet 4, 3154 Tolvsrød. Er det noe du lurer på, ta
kontakt på tlf. 33 32 98 64 eller på medlemsmøtet den 10/10.

Julebord
Edvad Munch Lodge i Horten arrangerer julebord lørdag
10.desember og ber medlemmer av Oseberg Lodge om å holde
av denne dagen. Mer info kommer senere.

Bowlingen
forsetter som vanlig hver fredag i Centrum Bowling fra kl. 18.30.
Alle hjertelig velkommen. Sko og kule låner du i hallen. Kr. 35pr.serie. Også som publikum er du velkommen.
_________________________________
HELLO: My wife and I will be visiting my neices and nephews in Nøtterøy. We will be arriving in Oslo Norway sometime on the 24th of October and leaving for the US on the 6th
of November. I am the past President of Norge Lodge 6-60
and currently the Treasurer of Vinland Lodge 6-159. Traveling
with us will be my two cousins and their respective spoues and
my neice and her husband. Out of this group of 8, three of us
are members of Sons of Norway. I have no idea where your
lodge is located with regards to where we will be staying (in
Tenvik). However, I wanted to see if your lodge will be having
any events during this time frame of our visit. Hilsen Alf og
Linda Pettersen, San Diego California

http://www.alfpettersen.com and
http://www.alfpettersen.com/vinlandlodge.htm
Dear President Kjonnerod: I am a member of Sons of
Norway in the US (Leif Erikson 6-083 in the state of Utah)
and I want to let you know about my new book “Square Sails
and Dragons.” This saga-based historical fiction is about young
Leif Ericsson’s first voyage from Greenland to the Hebrides to
Norway. If you have a book club, those members also might
enjoy it because it is getting good responses here. You can also
get more information about it by going online to Google.com or
www.trafford.com and just type in the title. I would be happy
to hear about your lodge and can be reached online at
celialund@sisna.com Best wishes to Oseberg 8-1! Celia Lund,
author
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