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Tirsdag 11. november kl. 19.00 er det igjen tid for med-

lemsmøte på Eik Speiderhus, Sildreveien, 3123 Tønsberg 
Årets nest siste medlemsmøte nærmer seg. Som vanlig begynner vi med en liten forretningsdel. Da skal vi vel-

ge styre for 2015, nominasjonskomiteens innstilling ser du et annet sted i avisa. Vi skal også behandle en søk-

nad om støtte til Drammen Soul Childrens tur til USA neste år samt behandle det forslaget til vedtektsendring-

er som ble lagt frem på oktobermøtet. Men selvfølgelig skal det bli tid til kaffe og noe å bite, hyggelig prat 

rundt bordene. Og vi får besøk av Carl Johan Holm som skal fortelle oss om 

Tidlige kontakter østover, og da en norsk armada på 60 skip tidlig 

 på 11-hundretallet så godt som lamslo all røveraktivitet i Middelhavet  
Og en liten utlodning blir nok også. Håper vi sees den 11. november. Ta gjerne med en venn eller flere. 

Minner om at 
 Thanksgivingfesten avholdes lørdag 8. november kl. 18.30 på Eik Speiderhus. Påmeldingsfris-

ten har gått ut, men skulle du allikevel ha lyst til å komme, ta kontakt så skal vi forsøke å ordne 

med mer mat. Til alle dere som har meldt dere på: Hjertelig velkommen til en kveld med god 

mat og hyggelig selskap. Vi sees. 

 Våre Flittige Liser 
 har sitt neste møte hos Brit Wencke Kibsgaard, Skonnertveien 11 A, 3138 Skallestad tirsdag 18. november til 

vanlig tid. Noe du lurer på, ta kontakt på tlf. 41 32 97 18 eller på medlemsmøtet. Her kan dere jo også avtale 

felleskjøring. Desembermøtet avholdes 12/12 hos Kari Følstad. Mer info i neste avisa, men hold av dagen. 

Nye medlemmer 
 Vi har mottatt søknad om medlemskap fra Vidar Gjelstad, Tyrihansveien 5 A, 3122 Tønsberg. I tillegg ble 

Liv Kristin Høvring, Odd Harald Høvring og Haakon Høvring opptatt som medlemmer på oktobermøtet. Vel-

kommen. 

Nominasjonskomiteens  

forslag til styre for 2015: President Solveig Sende Kjønnerød, gj.v. Visepresident Solveig Sørensen, gjv.. Sek-

retær Sven Anders Kjønnerød, gjv. Kasserer Bjørn Kristiansen, gjv. Aktivitetsleder Turid Dalby gjv. Med-

lemssekretær Anne Lise Berenger, gjv. Marshaller Ingrun Rosten Larsen, Torild Trolsrud, Kari og Martin 

Bjerkgård, alle gj.v. Minner om at dette bare er et forslag. Under selve valget på medlemsmøtet i november er 

det lov å komme med benkeforslag. Men husk at den du eventuelt vil foreslå er blitt spurt på forhånd og sagt 

seg villig til å bli nominert. Hvis det er flere kandidater til et verv, blir det skriftlig avstemning. Vi skal også 

behandle forslaget om endringer i vedtekter slik at halve styret blir valgt for 2 år og resten for 1 år, samt be-

grensning for hvor lenge en kan sitte i et verv. 

Gratulere 5/11 Arild Hassum, 8/11 Arne Lie Larsen, 

 23/11 Anne-Lise Røseth og 25/11 Sophia Krûger Caffery 

 

 

B 

Skal du til USA/CANADA? 
OK-Reiser gir 5% rabatt til SoN-medlemmer 

Med ektefelle 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 



Redaktørens betraktninger 
Årets nest siste medlemsmøte står for døren. Her skal vi som kjent velge de som skal lede lodgen i det kommende året. 

Selv om det er lagt frem et forslag til styre, er det dere medlemmer som har det siste og avgjørende ordet når valget fore-

går. Kom gjerne med benkeforslag, enten på deg selv eller ande du mener kan gjøre en god jobb for lodgen. Det ble på 

oktobermøtet lagt frem et endringsforslag til våre vedtekter. Dette går på at deler av styret velges for 2 år, resten for 1 år 

av gangen. Det er også forslag om å sette en grense for hvor lenge en kan sitte i et verv. Dette skal diskutes og avgjøres 

på vårt novembermøtet. Drammen Soul Children skal på USA-turen i påsken 2015 og har søkt oss om støtte. Styret vil 

legge frem et forslag som dere medlemmer kan si deres mening om. 

Som kjent var Solveig og jeg på USA-tur når oktobermøtet fant sted. Det er derfor ikke så mye jeg kan berette derfra, 

men med så mange dyktige styremedlemmer er jeg sikker på at møtet var i de beste hender. 

Vår tur i USA og Canada var i hovedsak lagt opp til å møte familie og besøke steder vi ikke har vært før. Men vi traff jo 

også mange Sons of Norway-medlemmer. På Norsk Høstfest i Minot traff vi først Carol Juven. Han driver Juven Tours 

og arrangerer hvert år flere turer til Norge. Han har også vært i Tønsberg flere ganger. En annen kjenning av Tønsberg 

som vi traff var Dolores Baldry. Flere ganger på 80– og 90-tallet var hun her med Baldry Squaredance-gruppe. Og for 6 

år siden var hun her med en liten gruppe pensjonister som medlemmer av Oseberg innkvarterte og viste rundt i distriktet. 

Når en del medlemmer av Oseberg var over i 2009 møtte vi flere av dem igjen. Dolores har planer om en tur også i 2015. 

Hun har lovet å sende oss en foreløpig reiserute og antall deltakere. Hadde vært hyggelig om vi kunne ta imot dem og ha 

dem som gjester noen dager. Mer info om dette kommer etter hvert som vi får mer informasjon om turen. På Sons of 

Norway`s stand på Høstfesten hadde vi en lang og hyggelig samtale med nyvalgt internasjonal president John Teven og 

kone. Og selvfølgelig alle de andre som sto på stand og reklamerte for Sons of Norway. Da vi vandret rundt på Vester-

heim Museum i Decorah, kom et par bort til oss og lurte på om vi var norske, noe vi bekreftet. De mente å kjenne oss 

igjen fra kongressen i Egersund i juni. De var medlemmer av Ryfylke Lodge og vant den turen til USA som ble trukket 

der. Så hvor enn du går rundt i USA er sjansen for treffe SoN-medlemmer store. I Marshfield, Wisconsin bodde vi hos 

våre gode venner Don og Dorothy Berg. Vi var også hjemme hos Anne Grethe Cook til middag en kveld. Alle disse er 

godt kjent blant Osebergs medlemmer.  Anne Grethe regner med å være tilbake en tur i Norge rundt påsketider. Vi var 

også på besøk hjemme hos Owen Christensen. Han er president i vår søsterlodge Myrmarken Lodge og han ble valgt til 

D5-president på deres kongress i juni. En av de siste dagene vi var i Minneapolis var vi en tur på hovedkontoret. Her 

hadde vi en hyggelig kaffe-prat med CIO Eivind Heiberg og Fraternal Director Linda Pederson. Alltid kjekt å kunne pra-

te direkte med ansatte på hovedkontoret, og ikke bare pr. mail eller telefon. 

En titt på kalenderen viser at USA feirier Veterans Day 11. november og 27. er det Thanksgiving Day. I Canada feirer 

noen regioner Remembrance Day 11/11. Og i Norge feirer vi Farsdag 9/11. 

Og enten vi vil det eller ikke, så nærmer det seg jul og tid for julemarkeder. Solveig, Trine og Maia har sitt 15. og 16/11 i 

Kongslysveien 10 og Arild og Erna har sitt på Hassum gård de påfølgende helgene. 

Vår aktivitetsleder Turid Dalby ønsker seg forslag og tips fra dere medlemmer om program og aktiviteter for neste år. 

Har du forslag på ting som kan gjøre møtene interessante, så ta kontakt med henne på et medlemsmøte, send en mail el-

ler slå på tråden. Kanskje vi kunne ha en forslagskasse stående i møtelokalet? Og husk: Styret er avhengig av hjelp fra 

medlemmene for å gjøre lodgen bedre og mer interessant for gamle og nye medlemmer. 

Så vil jeg avslutte disse betraktninger med å ønske alle påmeldte hjertelig velkommen til vår Thanksgivingfest lørdag 8. 

november og til medlemsmøtet 11. november. Og selvfølgelig til alle andre arrangementer fremover.    Sven Anders, red. 

Bowlingen Fortsetter hver fredag fra kl. 18.30 på Vallø Bowling. Her er alle hjertelig velkommen. Sko og kule får du lånt i 

hallen, så det er bare å komme. Det sosiale teller mer enn det sportslige, så om du kaster kula i renna noen ganger er alle like fornøyd 

og prøver å gjøre det bedre i neste kast. Håper å se deg der. 

Frimerker/ringer Husk å ta vare på frimerker fra all post du får. Dette blir sendt til Tubfrim som selger dem og skaffer 

penger til gode formål. Og du kaster vel ikke brus/øl-boksen får du har tatt av ringen. Denne blir smeltet om og gir penger som bru-

kes til å lage proteser i land som ikke har det like bra som oss. Vil du vite mer om dette kan du snakke med Calle før/under/etter mø-

tet i november. 

Loddsalget går mot slutten. Vi skal sitte på Meny Eik fredag 21/11 og lørdag 22/11. Alle som har loddark hjem-

me bes levere det inn på medlemsmøtet 11/11 eller på Thanksgivingfesten, Flittige Lise-møtet eller på en bowlingkveld, senest 

24/11. Trekningen finner sted på styremøtet tirsdag 25. november. 

Pres. Solveig Sende Kjønnerød. T. 48127201 solveig.kjonnerod@sf-nett.no Vp.: Solveig Sørensen T. 48064201 toot-soe@live.no 

Sekr./red. Sven-Anders Kjønnerød T. 94982981 sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no  Kasserer  Bjørn Kristiansen. T. 99105653  

bjornogkari@hotmail.no  Akt. Leder Turid Dalby T. 91737209 joan_d@broadpark.no Medl.sekr. Anne Lise  

Berenger  T. 92852787 annelise3140@hotmail.com Marshall Kari Bjerkgård  T. 33368884. Torild Trolsrud T. 33062934  

tor-trol@online.no Martin Bjerkgård T. 33368884 Ingunn Rosten Larsen T. 95884603 ingun.r.larsen@gmail.com 

http://www.facebook.com/pages/Sons-of-Norway-Oseberg-Lodge-8-001/212430452230536 

Hjemmeside: www.sonsofnorwayoseberg8001.no —www.sonsofnorway.com—www.sonsofnorway8.com Org.nr. 982 843 596  

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 Church, 207 S. Cherry, 1. lørd. Kl. 9 Jan-Mars, 1. tirsd. Kl. 19 April-Des. 

    Nor-Bu Lodge 3-427 BUL Cabin 21 Oslo Dr. Lake Telemark Rockaway NJ 3. lørd. Kl. 18.30 

http://www.facebook.com/pages/Sons-of-Norway-Oseberg-Lodge-8-001/212430452230536

