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Velkommen til
medlemsmøte tirsdag

13/11 kl. 19.00 i
kantina til Nøtterø

Sparebank, Teie Torv
Så er det igjen tid for å ønske velkommen til
medlemsmøte. Det er også tid for å velge de
som skal lede Oseberg gjennom 2002. Vi
ønsker også alle som er blitt  medlem i vår
lodge gjennom det siste år velkommen til
offisielt opptak og utdeling av medlemsnål.
Dette gjelder også alle som er blitt medlem
tidligere år og ikke har hatt anledning til å
være tilstede på opptaksmøtene. Og
selvføgelig blir det kaffe med noe attåt,
hyggelig samvær med gode venner og en liten
utlodning. Har du anledning, ta gjerne med
en liten gevinst.
SAKSLISTE:  1) Medlemskontingent. 2)
Valg. 3) Innkommen post. 4) Eventuelt.

Forslag til styre for 2002
På vårt medlemsmøte i oktober la
nominasjonskomiteen fram følgende forslag
til styre for 2002:
President. Sven-Anders Kjønnerød gj.
Visepres. Îngen kandidat
Sekretær: Wenche Hanche gj.
Kasserer. Per Rygh gj.
Fin.sekr.: Solveig S.Kjønnerød ny
Akt.led.: Ingen kandidat
Marshall: Else Mari Christiansen gj.
Marshall. Arild Hassum gj.
Marshall. Kari Bjerkgård gj.
Marshall: Edna Pettersen gj.
Marshall: Inga Johnsen ny
Vi gjør oppmerksom på at dette bare er et
forslag. Det er fullt mulig å komme med
benkeforslag på novembermøtet. Husk bare
at den du foreslår er villig til å ta vervet. Hva
med deg selv? Vi har to åpne poster.

  Vi gratulerer
12/11 Anne Marie Jensen
14/11 Inger Helene Arpas
17/11 Trygve Stein
22/11 Linn Therese Solem
 3/12 Hanne M. Solem
 3/12 Laila Kruger

Søknad om medlemskap
Unni Normann, Humleveien 28, 3173 Vear
søker om medlemskap i Oseberg.

Bowling
Vi fortsetter ufortrødent videre med våre
bowlingkvelder hver fredag fra kl. 18.00 i
Centrum Bowling i Tønsberg. Tradisjonen
tro har vi også en liten handicapturnering siste
fredag i måneden. I oktober fikk vi denne
rekkefølgen: 1) Solveig 595. 2) Else Mari
536. 3) Sven-Anders 534. 4) Martin 508. 5)
Per 465. 6) Svein Kåre 451.

Bingo
Vi er blitt tildelt bingo i Tønsberg
Foreningsbingo fra og med fredag 1/2 t.o.m.
mandag 4/2, totalt 22 spill. Det vil bli lagt
ut lister på medlemmsmøtene for å fylle opp
de vaktene vi trenger.

Reiselotteriet 2001
Vi har også i år påtatt oss å selge 30 bøker à
10 lodd i årets Reiselotteri. I skrivende stund
har vi bare 4 bøker igjen som ikke er utlevert.
Trenger du en loddbok, ta kontakt på
medlemsmøtet. Lodgen tjener kr. 3.000 hvis
vi får solgt ut alle loddene.
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Søster Lodger Fredriksten 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

Fra presidentens skrivebord
Så er vi kommet fram til årets nest siste medlemsmøte, og det
er tid for å velge styre for 2002. På 1. siden finner du
nominasjonskomiteens forslag. Som dere ser er det mye gjenvalg,
litt omrokkering , noe nytt og noen åpne plasser. På
novembermøtet når valget finner sted, er det selvsagt lov å
komme med benkeforslag både på seg selv og andre. Det å
påta seg et verv i Oseberg er ikke like anstrengende som å ha
et styreverv i f.eks. Kværner. Vi har det hyggelig på styremøtene
og jobber godt sammen, så om du velger å si ja til en av de
ledige postene, eventuelt ønsker å “konkurrere” om en av de
andre postene i styret, vil du bli godt mottatt. Det eneste jeg
som “styreformann” misunner styreformannen i Kværner, er
all den PR han får både på TV, radio og aviser. Selv om vi har
vært i avisene i distriktet noen ganger i løpet av 2001, er det en
kjent sak at vi gjerne skulle vært mer synbare i aviser og ellers.
Selv om vi legger ut brosjyrer på våre bingokvelder og andre
arrangementer, er vi ikke så kjent i distriktet som vi skulle ønske.
Men vi holder en forholdsvis stabil medlemsmasse, med noen
utmeldelser og noe nye.
På vårt medlemsmøte i november må vi også ta stilling til om vi
skal øke kontingenten med kr. 25,- eller skaffe de inntektene vi
trenger fra annet hold. Dagens kontingent dekker den
Internasjonale avgift og Distriktsavgiften, men gir ingenting i
lodgekassen. Vi må derfor skaffe våre inntekter fra annet hold,
noe vi hittil har greid med bingo, medlemslotteri, Reiselotteri
osv. Det er alltid en fare med å legge på en “vare”. Er den for
dyr, får vi ikke solgt den, og vi kan miste medlemmer. Møt opp
på novembermøtet og bli med å avgjøre hvem som skal lede
Oseberg i 2002 og hva kontingenten skal bli. Vi har forøvrig
fått signaler om at innkrevingen av kontingenten skal fortsette
slik som vi har gjort de siste par årene.
Det er  trist å meddele at våre “brødre og søstre” i Hjalmar
Johansen Lodge i Skien har besluttet å legge lodgen på “is”.
Forhåpentligvis vil de fleste fortsette i Sons of Norway, enten
som Sentrallodgemedlemmer eller i en av nabolodgene.
Vi har  fått hyggelig  hilsen fra Tore og Anne Asplin fra Minot.
Foruten å besøke Norsk Høstfest, har vi også vært på lunsj i
Tor Lodge og vært tilstede på den offisielle åpningen av den
norske stavkirken i Den Skandinaviske parken. Vi får nok høre
mer om denne turen ved en senere anledning.
Som kjent ble det vårt oktobermøte bestemt at inntektene fra
vårt medlemslotteri (kr. 1025,-)  skulle overføres til den konto
som Terje Vigen Lodge i Arendal hadde opprettet for å hjelpe
etterlatte  etter brannmenn som hadde omkommet i forbindelse
med katastrofen i World Trade Center i New York. Hvorfor de
akkurat valgte ut brannstasjonen “Hook and Ladder no. 21”
som mottaker av gaven, er det kanskje mange som lurer på.
Grunnen er at sønnen til Inger Britt Bekkelund (sekretær i Terje
Vigen Lodge) jobber på den brannstasjonen. Under utrykning
til World Trade Center opplevde han at brannbilen foran han
blir knust under ruinene av det første tårnet som raste. 10 av
kollegene ble drept. En allerede uhyggelig katastrofe blir ennå

mer uhyggelig når du vår vite at kjære familiemedlemmer av
noen du kjenner har vært så tett opp i katastrofen. Vi ønsker
Inger Britt god tur over og gleder oss til å se bilder og lese
referatet fra turen. Det siste jeg hørte var at det var kommet
inn over 40.000 kroner på kontoen.
Når det gjelder vårt felles julebord med Edvard Munch Lodge
den 8. desember finner du alle opplysninger på den vedlagte
innbydelsen. Der kan du også lese litt av innholdet i den boken
som vårt medlem Finn A. Wang har gitt ut om de opplevelser
hans farmor Ellef hadde i USA og flere andre steder. Boken
har mange bilder fra det gamle Amerika. Vi har et eksemplar
til gjennomsyn på våre medlemsmøter. Boken kan kjøpes hos
Olafsen Bokhandel.
Våre “Flittige Liser” deltar 3. og 4. november på en felles
Julesalgsmesse på Husvk Vels lokaler. Det som ikke blir solgt
der, blir tatt med for salgs på vårt novembermøte.
God bedring ønsker vi Orving Kilde og Brit W. Kibsgaard som
begge har hatt et sykehusopphold bak seg den siste tiden.
Vel møtt alle sammen på vårt medlemsmøte 13. november.

Med broderlig hilsen Sven-Anders

Lutefiskens 5 års jubileum
Christiania Lodge inviterer til lutefiskaften fredag 30.
november kl. 19.00 i Schafteløkken på Frogner. Pris kr. 235,-
Menyen blir som de siste 4 år. Påmelding innen 21/11 til Lully
Hillestad, Ludvig Karstensv.3, 1064 Oslo, tlf. 22 30 70 54
eller Gerd 67 53 35 80.  Bankgiro: 7014.10.98533.

Kongress i Selbu 13.-16. juni 2002
Distriktsstyret minner oss om at vi må begynne å tenke på
neste års kongress. Hvor mange delegater vi kan sende blir
avgjort av medlemstallet pr. 31/12 -01. Delegatene må vi
velge senest på møtet i mars. Det samme gjelder også saker
som vi ønsker å sende inn. Hva med å stå som vertskap for
kongressen i 2004?

16. november 2002
mangler det bare 4 dager på at det er 20 år siden Distrikt 8
og Oseberg Lodge 8-001, Hjalmar Johansen Lodge 8-002
og Bernt Balchen 8-003 ble offisielt innstiftet. Det er allerede
nå bestemt at 20 års jubileet skal feires i de samme lokaler
som i 1982, nemlig “Klubbens Selskapslokaler” i Kristiansand.
Sett allerede å av datoen, 16/11 2002. Mer opplysninger
kommer senere. Oseberg stilte mannsterke opp i 1982, klarer
vi å samle like mange på 20 årsjubileet.

Våre �Flittige Liser�
har sitt neste møte mandag 19. november til vanlig tid. Sted
blir bestemt på neste medlemsmøte 13/11. Hvis du ikke
kommer på møtet, ta kontakt på telefon med noen av de
andre “Flittige Lisene”.

HUSK TUBFRIM


