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Vel møtt til medlemsmøte i kantina
til Nøtterø Sparebank, Teie torv tirsd.
12. nov. kl. 19.00
Så kan vi ønske velkommen til årets nest siste
medlemsmøte. På dette møtet skal vi velge
dem som skal lede Oseberg i 2003. Og vi
skal innsette de nye medlemmene på
skikkelig Sons of Norway vis, med
broderring og utlevering av medlemsnålen.
Og Brit Wencke skal fortelle om den turen
hun og Ellen hadde med Kjell`s Reiser og
informere litt om det tilbudet som Kjell`s
Reiser kan tilby oss, både som gruppe og hvis
vi reiser på egenhånd. Og selvfølgelig blir
det hyggelig prat med gode venner samt kaffe
og nogot attåt. Og en liten utodning blir det
også. Har du anledning til å ta med en liten
gevinst, hadde det vært fint.
SAKSLISTE: 1) Valg. 2) Innkommen post.
3) Innsettelse av nye medlemmer. 4)
Eventuelt.
Vel møtt alle sammen, både gamle og nye
medlemmer.

Våre Flittige Liser

treffes neste gang 18. november til vanlig
tid hos Torild Trolsrud, Revetal. Trenger du
skyss, ta kontakt med noen på medlemsmøtet
eller slå på tråden til noen av damene. Er du
usikker på veien, så ring 33 06 29 34.

Julekort

Vi har gått til anskaffelse av doble julekort
med konvolutter. Disse selges billig til
medlemmene på våre møter i november og
desember. Det er 4 forskjellige motiver. Kan
du ikke komme, ring 33 36 88 61, så sender
vi eller avtaler levering på annen måte.

Julebord
Ramnes Trekkspill inviterer medlemmene i
Oseberg til å feire julebord sammen med dem
på Vonheim i Fon lørdag 7. desember kl.
18.00. Maten blir bestilt fra Gimle
selskapslokaler, og prisen er kr. 150,-. For
dette får du julemiddag servert to ganger +
1 øl eller Farris og kaffe etterpå.
Dansemusikk blir det til toner av Ramnes
Trekkspillklubbs medlemmer. Vi lager det så
enkelt som mulig, så derfor må du ta med
deg: Tallerken, bestikk, glass, jodlevann og
blandevann. Kvelden avsluttes kl. 01.00.
Påmelding til Sven-Anders tlf. 33 36 88 61
eller Erik 33 39 64 88 senest lørdag 23.
november. Gi beskjed om du ønsker skyss.
BUSS blir satt opp fra Jernbanen i Tønsberg
kl. 17.15 med retur etter festens slutt 01.00.
Prisen pr. person er kr. 100,-.
Innbydelsen er også sendt til Edvard Munch.

Gratulerer
2/11 Laila Bernhardsen
5/11 Arild Hassum
7/11 Tore Asplin
14/11 Inger Helene Arpas
17/11 Trygve Stein
22/11 Linn Therese Solem
3/12 Hanne M. Solem
3/12 Laila Krüger

Ski for Light
arrangeres neste år i Castlegar i Canada i
tiden 10.-16. februar. Dersom noen er
interessert i å reise, kan du få flere
opplysninger
på
novembermøtet.
Påmeldingsfrist 6. desember.
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Fra presidentens skrivebord
Så har jeg satt meg foran PCèn igjen for gjøre ferdig årets
nest siste spalte. Hvem som skal skrive denne spalten neste
år, avgjør dere. Et annet sted i avisen finner dere
nominasjonskomiteens forslag til styre for 2003. Men husk,
dette er bare et forslag. På novembermøtet er det lov å komme
med benkeforslag. Selv om alle på listen har sagt seg villig til å
fortsette, tror jeg ingen har noe i mot at det er flere i lodgen
som er villige til å ta i et tak. Det hadde jo vært moro om vi
kunne klare å stille med 2 kandidater til alle postene. Da hadde
det blitt valg, og ikke bare “valgt med akklamasjon”. Still
deg selv spørsmålet, hva kan du gjøre for lodgen? og ikke
bare hva kan lodgen gjøre for deg! Godt valg.
Men november har også mere å by på. Alle som er blitt medlem
i det siste året (eller tidligere) er hjertelig velkommen for å
motta sin medlemsnål og bli møtt med broderringen. Og selv
om vi i Oseberg Lodge 8-001 liker å bruke 6. mai 1981 som
vår fødselsdag, står det i alle offisielle papirer at vi ble stiftet
22. november 1982, samme dag som Distrikt 8, Hjalmar
Johansen Lodge 8-002 og Bernt Balchen Lodge 8-003.
Hjalmar Johansen Lodge i Skien har jo det siste året ligget i
dvale, og dessvere tyder de siste rapporter på at det ikke er
mulig å skape nytt liv i lodgen. Får bare håpe at de som fortsatt
er medlem av Sons of Norway fortsetter, enten som
sentrallodgemedlemmer, eller at de melder overgang til en
annen lodge. 20-års jubileet skal feires sammen med
medlemmer fra alle lodger i D8 lørdag 16/11 i Kristiansand.
Og etter de siste rapporter fra Sørlandet, tyder alt på at
festsalen blir full av både medlemmer og øvrige gjester fra
mange kanter.
Og for de som ikke har tenkt seg til Kristiansand, er det andre
muligheter til å få seg en fest. Jeg tenker da på innbydelsen til
julebord fra Ramnes Trekkspillklubb. Jeg håper mange av
Osebergs medlemmer melder seg på, og at vi fortsetter det
gode samarbeidet vi har med Trekkspillklubben.
Det nye D8 styret har nå vært i gang noen måneder, og skal
en dømme etter postgangen hittil, blir dette en god periode.
Vi har vel fått mere informasjon på disse månedene, enn på
hele forrige 2 års periode. Noe av dette skyldes vel sykdom
og utskiftinger i det gamle styret.
Og fra Minneapolis har vi fått melding om at noen fra Barkåker
har besøkt Sons of Norways stand på Norsk Høstfest i Minot
og ønsker opplysninger om Oseberg. Kontakt er tatt.
Og selv om mange kanskje har begynt opptrappingen mot
den 24/12, håper jeg dere lar det arbeidet ligge den 12/11 og
kommer på medlemsmøtet vårt og deltar i valget på nytt styre.
Hjertelig velkommen.
Med broderlig hilsen Sven-Anders
Søster Lodger

Fredriksten Lodge
Myrmarken Lodge
Trolldalen Lodge

3-125
5-609
6-139

Forslag til styre 2003
På medlemsmøtet vårt i oktober la nominasjonskomiteen
bestående av Solveig, Erna og Wenche fram dette forslag til
styre for 2003:
President:
Sven-Anders Kjønnerød
gjenv.
Visepres.:
ingen kandidat
Sekretær.
Solveig S. Kjønnerød
ny
Finanssekr.:
Wenche Hanche
ny
Kasserer.
Per Rygh
gjenv.
Aktivitetsleder. Arild Hassum
ny
Marshall
Else Mari Christiansen
gjenv.
Marshall:
Kari Bjerkgård
gjenv.
Marshall:
Torild Trolsrud
ny
Marshall:
Ingen kandidat
Redaktør:
Sven-Anders Kjønnerød
gjenv.
Som dere ser, mangler vi en visepresident og en marshall. Er
dette noe for deg, eller har du forslag, ta kontakt med noen i
nominasjonskomiteen før møtet, eller på novembermøtet.

Nytt medlem

På oktobermøtet ble Knut H. Evju opptatt som medlem. Vi
ønsker han velkommen til Oseberg Lodge.

Reiser på nettet

Bernt Balchen Travel melder nå at de kan treffes på netttet.
Adresen er www.berntbalchentravel.no Her vil du finne de
ferskeste tilbudene på reisefronten til en hver tid. Klikkden
inn og registrer deg som e-mail medlem, så får du tilsendt
mail i samme øyeblikk som tilbudene er der. Bl.a. sender
flyselskapene ut gode tilbud hver fredag ved 15-16 tiden.
BB-travel skredersydde reiser til USA, Canada og Mexico,
Cruiseferie, Leilighetsformidling i Spania, Storbyferier,
Gruppereiser, Oppdaterte priser for individuelle reiser. God
tur. Du kan også ringe 38 12 39 70.

Bowling

Nå som kveldene blir kortere og mørkere, er det hyggelig
med en tur i bowlinghallen. Vi treffes som vanlig hver fredag
fra kl. 18.00 i Centrum Bowling. Selv om det er fint hver
gang vi slår strike og spare, er det sosiale vel så viktig. Her er
det muligheter for å slappe av etter en hard uke sammen med
gode venner før helgen tar til. Kule og sko får du i hallen, så
her er ingen unnskyldningen selv om du ikke har eget utstyr.
Velkommen alle sammen. Og som vanlig i slutten av hver
måned, ble det også i oktober spilt en liten uhøytidelig
handicapturnering. Og resultatet ble som følger: 1) Åsmund
375, 2) Arild 372, 3) Per 341, 4) Sven-Anders 340, 5) Else
Mari 338, 6) Wenche J. 299, 7) Martin 292.

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

