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Desember 2002

Årets siste medlemsmøte avholdes tirsdag 10/12 kl. 19.00
i kantina til Nøtterø
Sparebank, Teie Torv
Nå som mange kanskje har startet den
hektiske forberedelsen til jul, håper vi alle
tar seg en liten pause og kommer på årets
siste medlemsmøte. Foruten en liten
forretningsdel, blir det innsettelse av det nye
styret og utdeling av 10-års nåler til dem som
ble medlem i 1992. Vi sender ut brev til dem
som skal ha nål, men du kan jo allerede nå
sjekke på medlemskortet ditt hvis du er
usikker på når du ble medlem. Det er HelgeBjørn Skjulestad fra Terje Vigen som skal
sette inn det nye styret. Helge-Bjørn var også
delegat på den Internasjonale kongress i høst,
så kanskje vi i løpet av kveden får en rapport
derfra også. Og selvfølgelig blir det noe å
bite i, kaffe og hyggelig prat rundt bordene i
et julepyntet møtelokale. En liten utlodning
blir det også. Du kommer vel? Julebaksten
kan vente en dag eller to til.
SAKSLISTE: 1) Innkomme post. 2) Utdeling
av 10-års nåler 3) Eventuelt. 4) Innsettelse
av det nye styret.

Vi gratulerer
14/12 Finn A. Wang
18/12 Raymond Kibsgaard
20/12 Aage Rosland
24/12 Marit Ferner

Søknad om medlemskap
Følgende søker om medlemskap:
Unni Fevang, Kantarellvn. 43B, 3157
Barkåker.
Olaug Setsaas, Humleveien 22, 3172 Vear

Våre Flittige Liser
har sin juleavslutning fredag 13/12 til vanlig tid
hos Kari Bjerkgård, Sildreveien 44, Eik. Det vil
bli kjøpt inn juletallerken, så har du tenkt å komme
denne kvelden, må du gi beskjed på telefon
33 36 88 84, eller senest på medlemsmøtet den
10/12. Det du skal drikke til maten og senere på
kvelden må du ta med selv. Forøvrig blir det vel
lite håndarbeide denne kvelden, mest kos og
avslapping før den siste juleinnspurten tar til.
Velkommen.

Feliz navidad

God jul på spansk

Julebordet
Jeg minner her alle som har meldt seg på julebordet
til Ramnes Trekkspillklubb lørdag den 7.
desember om at festen begynner kl. 18.00 på
Vonheim i Fon. For de som skal bli med bussen,
går den fra Jernbanestasjonen kl. 17.15 via Sem,
med retur kl. 01.00. Totalt er det ca. 90 som har
meldt seg på. Husk også å ta med deg tallerken,
bestikk, glass og det du skal drikke i løpet av
kvelden, med og uten %. Kaffe serveres.

Joyeux nöel

God jul på fransk

Bowling

Som vanlig spiller vi bowling hver fredag fra kl.
18.00 i Centrum Bowlinghall i Tønsberg. Her er
alle hjertelig velkommen. Vi har fått beskjed om
at prisen pr. spill øker til kr. 30,- fra 1/1 2003,
men vi har jo beholdt den gamle prisen på kr. 25,i mange år nå, så en liten økningen måtte vi vel
regne med. Forøvrig har vi utfordret Edvard
Munch Lodge i Horten til en uformell
bowlingkonkuranse fredag 14. februar og
turneringen i Arendal blir helgen 22.-23. mars. Mer
om dette i senere aviser.
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Fra presidentens skrivebord

Julebord Edvard Munch

Så har vi kommet til måneden som vel alle barn har sett fram
til i mange måneder allerede. For oss voksne er del vel kanskje
mer med en blanding av gru og glede vi ser fram til denne
måneden. Gru for alt arbeidet som ligger foran oss og at julaften
også i år kommer et par dager for tidlig, glede for at vi kan få
være sammen med familie og kose oss noen dager. Og mindt
oppe i all julebaksten og vaskinga skal vi ha et medlemsmøte,
med innsettelse av nytt styre og utdeling av 10-års nåler. I
forbindelse med et nytt år, skal det også oppnevnes og velges
flere komiteer. Jeg håper derfor dere tar positivt imot en
telefonsamtale med forespørsel om du kan tenke deg å bli
med i en komite til beste for lodgen. Jo flere som drar lasset,
desto lettere blir det å komme i mål. Og med den kjennskap
jeg har til Osebergs medlemmer tror jeg dette går greit.
Siden sist vi var samlet, har en del av oss vært i Kristiansand
og feiret 20-års jubileet for Distrikt 8 og de 3 første lodgene,
deriblant oss. Vi fikk også med oss en del gaver derfra, og
disse vil bli det bli anledning til å se på vårt desembermøte. En
rask opptelling viser av over halvparten av Norges lodger var
tilstede, foruten den internasjonale president, representant fra
hovedkontoret i Minneapolis, ordførere, fylkesmenn,
representanter fra ambassadene osv. Og kveldens store
overraskelse og høydpunkt var vel da fylkesmann Anne Marit
Olsen kunne overrekke Fred Bjerke Kongens
Fortjenstmedalje. I talen sin nevnte hun alt det Fred har vært
med på, bl.a. det arbeidet han gjør for forholdet mellom Norge
og USA.
Vi har også fått hilsen fra Anne-Grethe i vår søsterlodge
Myrmarken i Wisconsin. Samme dag som vi hadde vårt
novembermøte, hadde de lutefiskaften med ca. 100 lutefiskelskere til bords. Alt sto bra til der der borte. De har fått snø
og vinter på samme måte som vi har fått her i Tønsberg.
Så håper jeg at du tar deg en pause i juleforberdelsene og
kommer på vårt desembermøte. Hjertelig velkommen. Og til
dere jeg ikke ser den 10.: Ha en riktig god jul og et godt nytt
år sammen med familie og venner.
Med broderlig hilsen Sven-Anders

Edvard Munch Lodge arrangerer julebord og innsettelse av det nye
styret lørdag 14. desember kl. 18.30 på Lottehuset i Holtandalen.
Drikkevarer med/uten % medbringes av den enkelte. Det blir servert
tradisjonell julemiddag med riskrem til dessert, kaffe og bløtkake/
kransekake. Det blir også konkurranser og andre aktiviteter. Prisen
for dette er kr. 250,-. Påmelding snarest og innen 9. desember på
telefon 33 04 51 46, 41 50 80 61 og 33 04 22 49. Du kan også sende
påmeling på mail til Bjarne.Rolland@hive.no

Styret for 2003

Nå som du kanskje finner frem fjorårets julekort for å finne ut hvem du
skal skrive til i år, husk å klipp av frimerkene før du kaster de gamle
kortene. Dette gjelder selvsagt også frimerker på post av ny dato. Ta
også vare på bruke telekort.

På novembermøte ble det valgt styre for 2003, og det ble ingen
endringer på det forslaget nominasjonskomiteen la fram:
President: Sven-Anders Kjønnerød. Sekretær: Solveig S. Kjønnerød.
Finanssekretær: Wenche Hanche. Kasserer: Per Rygh. Aktivitetsleder:
Arild Hassum. Marshaller: Else Mari Christiansen. Kari Bjerkgård,
Torild Trolsrud. Redaktør: Sven-Anders Kjønnerød. Som du ser mangler vi en visepresident og en marshall. Skulle dette være noe for deg,
så ta kontakt. Du kan bli foreslått og valgt på desembermøte før vi
setter inn styret. La denne utfordringen bli din julegave til lodgen.
Søster Lodger

Fredriksten Lodge
Myrmarken Lodge
Trolldalen Lodge

3-125
5-609
6-139

Chung mung giang sihn God jul plå vietnamesisk

Kontingent for 2003
Vi har fått melding fra Distriktskasserer Eilert Løyning om at
kontingenten skal kreves inn lokalt, slik vi har gjort de siste årene.
Det vil si at i januaravisa vil du få tilsendt en bankgiro pålydende den
kontingent du skal betale. Denne kan du enten betale i banken, eller
kontant til vår kasserer på et av medlemsmøtene. Vår kasserer vil så
videresende Distriktsavgiften og den internasjoanle avgiften til D8kassereren som så foretar den videre fordeling. For kontrollens skyld
er det derfor viktig at alle kun bruker den bankgiroen som vi sender ut
med medlemsavisen. Hvis du får tilsendt krav direkte fra Minneapolis,
IKKE bruk denne.

Hyvää joulua

God jul på finsk

Reisenytt

Som tidligere meddelt kan du nå få gode reisetilbud via e-mail fra
Bernt Balchen Travel. Logg den inn på www.berntbalchentravel.no
og registrer deg. Vi kan også nevne at Terje Solheim har startet som
turoperatør under navnet “Solheim Tours”. Han vil arrangere turer
både til/fra Norge/USA. Vi har også hørt at Marit Svennevik vil avvikle
sine turer via Svenneviks Amerikareiser.

Sung tan cuk ta

God jul på koreansk

Julekort

Vi har fortsatt doble julekort m/konvolutter til salgs for en
rimelig penge. Kan kjøpes på medlemsmøtet i desember eller
bestilles pr. telefon 33 36 88 61.

Fröhliche Weinachten

God jul på tysk

Tubfrim

God jul/Merry Christmas
Godt nytt År/Happy New Year
ønskes alle medlemmer med familie i
Oseberg Lodge og Sons of Norway i
USA, Canada og Norge

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

