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Neste medlemsmøte
avholdes tirsdag  11.
november kl. 19.00 i
kantina til Nøtterø
Spareb. Teie Torg
En måned er gått, og det er igjen tid for
medlemsmøte. Som vanlig blir det en enkel
forretningsdel før vi setter oss rundt bordene
med kaffe og litt å bite i. En liten utlodning
blir det også.
Hovedsaken på novembermøtet blir

Valg av styre 2009
Vi gratulerer
 3/11 Weronica Green
 5/11 Arild Hassum
22/11 Linn Therese Solem
24/11 Mariel Jacobsen
25/11 Sophia Krüger Caffery
26/11 Laila Sundseth Larsen

Bowlingen
fortsetter på Sjøsiden Bowlingsenter Vallø
hver fredag fra kl. 18.30. Alle hjertelig
velkommen. Sko og kule får du lånt på stedet,
så det er ingen unnskyldning å ikke ha sko.
OBS: Ikke bowling 7/11 og 26/12.
Bowlingturneringen i Arendal blir helgen 28.-
29. mars. 2009. Mer info kommer senere,
men kryss allerede nå av på kalenderen.
---------------------------------------------------
Skal du til USA/CANADA?
OK-reiser gir 5% rabatt til SoN-medlemmer
med ektefeller og barn på alle flyreiser
For mer info og bestilling, kontakt

OK REISER
Elveveien 21, 4480 Kvinesdal

Tlf. 38 35 02 04 - www.usaexperten.no
firmapost@usaexperten.no

HuskThanksgiv-
ingfest lørdag 8.
november på Eik
Speiderhus kl. 1830
Dette er  en påminnelse til dere som har meldt
dere på. Frist for påmelding gikk ut 30.
oktober, men dersomdu har glemt å melde
deg på, ring Else Mari 33386029/91889368
og sjekk om det er mulig å bli etterpåmeldt.

Våre Flittige Liser
har sitt neste møte hos Liv Sollum,
Bjørnestien 17 F, Horten  tirsdag 18.
november til vanlig tid. For mer info og
avtale om felleskjøring, ta kontakt på
medlemsmøtet i november.

Lyst på lutefisk?
Christiania Lodge inviterer til sin
tradisjonelle lutefiskaften fredag 14.
november kl. 19.00 på St. Hanshaugen
Eldresenter. Pris kr. 280,-. Salg av
drikkevarer til hyggelige priser.
Påmeldingsfrist 10. november til Lully/Ole
22307054, Gerd 97008653, Inger 66807515.
Giro 70560557602

Du sparer vel på
frimerker og ringer fra brus/øl-boksene. Ta
det med på medlemsmøtene så skal vi sørge
for videre forsendelse tl rette vedkommende.
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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

Redaktørens betrakninger
Ja, så har vi tatt fatt på november, også kalt valgmåneden.
Det valget som kanskje får mest oppmerksomhet i pressen er
vel det mellom to herrer i USA. Men rundt omkring i alle
lodgene i USA, Canada og Norge foregår det også et valg i
november, og dette omtales nok kun i lodgens eget newslet-
ter, kanskje ogsåi lokalpressen. Nominasjonskomiteen i
Oseberg la på oktobermøtet frem sitt forslag til styre for 2009.
Mer om det et annet sted i avisa vår.
Var septembermøtet en “Høydare”, var oktobermøtet ikke
langt unna. Vi hadde besøk av 2 lærere og 2 elever fra
Skagerak Internasjonale Skole som fortalte om sitt prosjekt i
Portugal som gikk ut på å restaurere et gammelt hus. Som
kjent fikk de 5.000 kroner i støtte fra oss til dette prosjektet,
og det var meget interessant å få en tilbakemelding på hva
pengene var gått til.
Siden sist har 3 av oss vært i Oslo og feiret Christiania Lodges
25 års jubileum. Det var hyggelig å treffe igjen mange kjente
fra lodger rundt omkring i Norge. Også i 2009 er det mange
lodger som feirer jubileum og nye muligheter for å treffe mange
kjente SoN-medlemmer i hyggelig selskap. Først ute er
Thorleif Haug Lodge som fyller 25 år i januar. Tid og sted for
festen er ikke fastlagt. Nidaros Lodge er 25 år i februar, men
her er ikke ikke noe fastlagt. Derimot har 25 års jubilanten
Viking Logde  (090384) besluttet å legge sitt jubi-
leumsarrangment til Utvandrerfestivalen. Roald Amundsen
Lodge er 25 år 27. april, men foreløpig vet vi ikke noe. Eidsvold
lodge er 25 år 15. september, og har allerede bestemt at det
skal feires 12. september på Nebbes. De håper også å få til
et lite arrangement på Eidsvoldbygningen. Mer info etterhvert.
Edvard Munch Lodge i Horten er 15 år 7. mai. Her får vi nok
mer info etterhvert. Edvard Munch Lodge arrangerer imidlertid
sitt julebord lørdag 6. desember i Sjømannsforeningens lokaler
i Storgata, Horten. Mer info kommer etterhvert.
Men før alt dette skjer, håper jeg at vi treffes på
Thanksgivingfesten vår den 8. november og at du kommer på
medlemsmøtet den 11. november og gir din stemme til det
styre du ønsker skal lede Oseberg gjennom 2009.

Med broderlig hilsen Sven-Anders

Loddsalget
pågår for fullt. Vi skal ha stand/loddsalg på Meny Eiktoppen
lørdag 8. november og på Bellevuesenteret på Teie 15.
november. Trenger du loddark, ta kontakt med Solveig på tlf.
33368861/48127201. Trekningen foregår 26. november, så
det er fint om alle loddark blir levert på medlemsmøtet 11/11
eller til et styremedlem senest 25. november. Stå på, desto
bedre salg, desto mer kan vi gi i støtte.

Forslag til styre 2009
På oktobermøtet la nominasjonskomiteen frem sitt forslag til
styre for 2009, og det ser slik ut:
President. Torild Trolsrud gjv.
Visepresident Solveig Sørensen gjv.
Sekretær Anne Lise Berenger gjv
Kasserer Solveig S. Kjønnerød ny
Aktivitetesleder Else Mari Christensen gjv
Medlemssekretør Sven-Anders Kjønnerød ny
Marshall Kari Bjerkgård gjv
Marshall Wenche Jacobsen gjv
Marshall Tom Green ny
Marshall Reidar Christoffersen ny
Redaktør Sven-Andes Kjønnerd gjv
Valget foregår på vår novembermøte. Her er det lov å komme
med benkeforslag på kandidater til de forskjelllige vervene.
Men husk at den du ønsker å foreslå må være forespurt og
sagt seg villig til å påta seg vervet. Lykke til med valget.

Skogfjorden
Sons of Norway, Distrikt 8 vil også gi reisestøtte til deltakere
som reiser til Skogfjorden i  2009, avreise ca. 30 juni og
retur 18 juli. Dette er en språkleir i USA som passer for
ungdom fra 15-18 år. Dere bor 1 uke hos vertsfamilier og
tilbringer 2 uker på Skogfjorden. Du kan også søke om støtte
fra Oseberg. Opplysninger om søknadsfrister for legatmidler
fra Concordia og reisestøtte fra Sons of Norway, påmelding,
pris m.m. får du ved henvendelse til  Johanne Hansen,
Sørnestunet 12, 4015 Stavanger. Tlf. 51563896, e-post
jotaha@online.no

Reisegruppa
til Christiania Lodge har mange turer på programmet fremover.
Den første er en adventstur til middelalderbyen Dresden 4.-8.
desember De planlegger også en tur til USA neste år med
ankomst/avreise Mineapolis en busstur rundt i flere kjente byer.
De planlegger også en tur til Vancouver OL i 2010. Er du
interessert i noen av disse turene eller andre turer de arrangerer,
ta kontakt med Berit på Berit.peck@c2i.net tlf. 64 94 23 28
eller Tone på tone@kulturreiser.no tlf. 66 78 79 10, mob 9502
6200. God tur

New Mission Statement
The new mission statement for Sons of Norway reads:
The Mission of Sons of Norway is to promote and to
preserve the heritage & culture of Norway, to celebrate our
relationship with other Nordic Countries, and to provide
quality insurance and financial products to its members.


