Medlemsavis for OSEBERG LODGE, Sons Of Norway - Tønsberg
Nr. 11 - 26. årgang

Tirsdag 14. november er igjen tid for
medlemsmøte i Oseberg Lodge kl. 19.00
Som vanlig møtes vi i lokalene til Tønsberg
Arbeiderforening, Kammegata 5, Tønsberg.
Kort vei fra buss- og jernbanestasjon, heis
opp til 3. etasje og gratis parkering i Tønsberg
etter kl.18.00, så her er alle muligheter for å
komme på møtene våre.
Det blir som alltid en kort forretningsdel først.
Her blir det bl.a. valg på styre for 2007.
Nominasjonskomiteens forslag finner du et
annet sted i avisa. Deretter blir det sosialt
samvær med kaffe og noe å bite i og et lite
lotteri. Ta gjerne med en liten gevinst.

Julesalgsmesse
I år vil vi forsøke noe nytt på novembermøtet,
nemlig en liten julesalgsmesse hvor våre
mange fingenemme medlemmer kan selge det
de lager selv. Dette er prøvd med hell i andre
lodger. Kanskje de litt mindre fingernemme
få tips til julegaver.
Hjertelig velkommen til medlemsmøte i
november. Kanskje kan du gjøre ferdig
julehandelen allerede den 14. november?

Vi gratulerer
5/11 Arild Hassum
22/11 Linn Therese Solem

Overføring
Fra Minneapolis har vi fått melding om at
Terje Skuterud, Oldenborreveien 25, 3172
Vear er overført fra 1-999 til Oseberg Lodge
8-001. Vi ønsker han velkommen til oss. Han
er leder av Oseberg Speidergruppe.

November

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 snarest og senest 4.
november til 33368861 eller 48127201.
E-mail: svkjoenn@online.no
Vel møtt alle sammen til en hyggelig kveld.
Ta gjerne med en venn eller to eller flere.
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Fra redaktørens skrivebord

Lotteriet

Så er det tid for atter en gang i fylle denne avisen med noe
som forhåpentligvis er fornuftig og nyttig for dere medlemmer.
Noen ganger er det nok av stoff å velge mellom, andre ganger
roter man rundt i skuffer og skap for å finne noe. Men uansett,
når avisen er ferdig er det alltid noe man skulle hatt med. Så
også i oktober. Det ble jeg minnet på da telefonen ringte fredag
6. oktober og jeg fikk spørsmål om jeg visste hvilken dag det
var 9. oktober. Rent bortsett fra at det var en mandag, klarte
ikke hjernecellene å komme på noe. Men det var selvfølgelig
Leif Ericsson Day. Dette skulle Oseberg Speidergruppe
markere på Oseberghaugen og Solveig og jeg ble invitert dit.
Været var ikke det beste, men for oss som møtte opp der ble
det et hyggelig bekjentskap. Vi fikk servert varm og kald mjød,
og deilig lapskaus. Mens vi var der, tikket en sms inn på
Solveigs mobiltelefon med beskjed om at vi var blitt
oldeforeldre. Så nå har vi to grunner til å feire 9. oktober.
Forhåpetligvis var dette første møtet på Oseberghaugen starten
på et godt samarbeide med Oseberg Speidergruppe i tiden
fremover, og at Leif Ercsson Day kan markeres også her. I
2007 faller den 9. okt på 2. tirsdag i oktober. Dette er jo vår
faste møtedag, så den bør kanskje legges til Oseberghaugen.
At vi bor i et vakkert land, og at høsten kan være en flott
årstid fikk vi bekreftet på vårt oktobermøte. Gjennom vakre
lysbilder, fin musikk og vakre dikt tok Åsund L. Thomassen
som gjennom denne årstiden.
Men nok om det som har skjedd. Lørdag 11. november skal
vi feire Thansksgiving. Husk påmelding snarest og innen 4/11.
På vårt medlemsmøte i tirsdag 14/11 skal det velges styre for
2007. Hva med deg? Er det din tur til å ta styreverv i lodgen?
Selv om nominasjonskomiteen la fram sitt forslag i oktober,
er det fullt mulig å komme med benkeforslag den 14/11. På
novembermøtet blir det også en liten Julemesse.
Forhåpentligvis kan våre mange fingenemme medlemmer få
omsatt litt av det de lager i løpet av året og du finner kanskje
noen flotte julegaver. Styret bestemte på siste styremøte at
15% av salget tilfaller lodgen.
Og siden jeg glemte å nevne Leif Ericsson Day den 9/10:
31. oktober
Halloween
10. november
Veteran Day`observed
11. november
Veteran Day
23. november
Thanksgivings Day
Inntil vi sees, ha det bra.
Med broderlig hilsen Sven-Anders

vårt går sin gang. Vi har stands på Eik 28/10 og på Rema
1000 på Kilen 4/11. Har du anleding til å sitte noen timer på
et av disse stedene, ta kontakt på tlf. 48127201. Dess flere
vi er, jo mindre tid blir det på hver enkelt. Dere som fortsatt
har loddbøker hjemme: Husk at disse må leveres senest på
vårt medlemsmøte den 14. november eller sendes vår
postboks. Trekning på styremøte senere i november.

Happy Halloween
31. oktober
Husk å ha fylt opp godteskålen når ungene ringer på.

Bowling
Vi treffes som vanlig i Centrum Bowling hver fredag fra kl.
18.30 og en stund utover kvelden. Alle hjertelig velkommen.
Resultatet av høstens første handicapbowling ble: 1) Wenche
570, 2) Solveig 491 3) Else Mari 485 4) Per 466) 5) Martin
465 6) Sven-Anders 456 7) Åsmund 451
Årets bowling-weekend i Arendal er lagt til LØRDAG 31.
MARS. Sett allerede nå et kryss på denne helgen. Mer info
om dette kommer utover vinteren.

Våre Flittige Liser
har kombinert arbeids/kosemøte hos Solveig Sende
Kjønnerød, Kongslysveien 10, Eik. fredag 24.
november.Foruten å lage diveres julesaker, blir det en hyggelig
kveld for damene. Mer info kan du få på novembermøtet
eller å ringe 33368861 eller 48127201.
Julemøtet for våre Flittige Liser blir den 15. desember hos
Kari Bjerkgård, Sildreveien 44. Mer om dette senere.

Forslag til styre for 2007
På vårt oktoberrmøte la nominasjonskomiteen frem sitt forslag
President:
Sven-Anders Kjønnerød, gjenvalg
Visepresident:
Torild Trolsrud, ny
Sekretær:
Solveig Sende Kjønnerød, gjv.
Medlemssekretær: Torild Trolsrud, gjenvalg
Kasserer:
Per Rygh, gjenvalg
Aktivitetsleder : Svein Ivar Egrem, gjenvalg
Marshaller:
Kari Bjerkgård, gjenvalg
Unni Fevang, gjenvalg
Torstein Fossum ny
Wenche Jacobsen. gjenvalg
Redaktør:
Sven-Anders Kjønnerød, gjenvalg
Det er lov å komme med benkeforslag på novembermøtet.
Men husk at den du foreslår, må være spurt på forhånd. Hva
med deg, kan du tenke deg å ta en “jobb” for lodgen? Ikke
vær sjenert, få noen til å foreslå deg.

HUSK
Ta vare på brukte frimerker og telekort.

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

