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Torskeaften
Bernt Balchen Lodge i Kristiansand inviterer
til torskeaften lørdag 15. januar 2005 i
Frimurerlosjens lokaler kl. 19.00. Det blir
samtidig innsettelse av det nye styret. For
nærmere info ring president Fred Bjerke på
tlf. 38 12 39 70/93 20 73 77.
JULEBORD:  For de som har meldt seg på
minner vi om at julebordet til Ramnes Trekk-
spillklubb  begynner kl. 18:00 lørdag 11/12
på Vonheim i Fon. Evnt. spørsmål ring Erik
på tlf. 33 39 64 88. Edvard Munchs julebord
er samme dag kl. 18:30 i Sjømannsfor-
eningens lokaler, Storgata i Horten. Evnt.
spørsmål her kan rettes til Kari 33 04 51 46.

Kontingenten
Dersom du skulle få krav på kontingenten
for 2005 direkte fra Minneapolis, så kast
denne. Du får en bankgiro for innbetaling av
kontingenten. sammen med jauaravisa.
Kontingenten er den samme som i 2004

.God jul og godt
 nytt år ønsker
vi alle Sons of

Norway
 medlemmer og

deres familie
Merry Christmas and Happy New

Year to all SoN-members

Tirsdag 14. des. kl.
19.00 samles vi igjen
i kantina til Nøtterø
Sparebank, Teie Torv
For siste gang i år skal vi møtes, denne gang
i et julepyntet lokale. Det blir innsettelse av
det nye styret ved Raymond Kibsgaard. Det
skal også deles ut nåler for lang og tro
tjeneste i foreningen. Totalt skal 11
medlemmer ha alt fra Golden Member til 5
års medlemsnåler. Og vi skal den vanlige
forretningsdelen. Etter at alt det offisielle er
over, blir det servert snitter og kaffe. Og
kanskje noen har en liten julehistorie eller
en julesang å komme med. Ta deg fri fra
julemaset og kom på møtet for en
hyggestund med gode venner.
SAKSLISTE:  1) Vedtektsendring. 2)
Innkommen post 3) Eventuelt 4) Utdeling
av nåler 5) Innsettelse av det nye styret.

Søknad om medlemskap
Svein Herman Wold-Hansen, Adams-
rødveien 36, 3153 Tolvsrød søker om
medlemskap i Oseberg Lodge.

Vi gratulerer
14/12 Finn A. Wang
18/12 Raymond Kibsgaard
20/12 Aage Rosland
24/12 Marit Ferner
28/12 Liv B. Drieberg

Våre Flittige Liser
har juleavslutning hos Brit Wencke
Kibsgaard, Havnåsveien 3, Torød fre. 10/12.
Hun ordner mat, drikke tar dere med selv.
Har du ikke allerede meldt deg på, så ring
tlf. 33 38 47 81 for å høre om det fortsatt er
mulig å være med. Vi ønsker våre flittige
damer en hyggelig kveld og god jul.
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Trolldalen Lodge 6-139 American Legoin Post 7, 330 W Franklin St. 4 torsdag kl. 19.30

Fra presidentens skrivebord
TAKK for den tillit dere har vist meg og de øvrige
styremedlemmer ved å velge oss til å lede lodgen i 2005.
TAKK til alle dere som på en eller annen måte hjalp til slik at
også  årets Thanksgivingskveld ble en hyggestund for oss alle
TAKK til alle medlemmer i Oseberg Lodge som på en eller
annen måte har hjulpet til slik at våre medlemsmøter og andre
arrangementer har blitt gjennomført på en ordentlig måte. Selv
om du synes du ikke har vært aktiv nok, er bare det å være
medlem av Oseberg en hjelp til å holde hjulene i gang.
Ja tenk, nå skal vi snart feire jul igjen og snart må vi skrive
2005 i datoen. Tiden går så alt for fort.
Årets høydepunkt for meg og mange andre ble USA-turen i
oktober. Foruten at vi traff mange gode venner innen Sons of
Norway, fikk vi også mange nye. Noe familie ble det også tid
til å treffe.
Sammen med denne avisen finner du et “forslag” som noen
representanter for lodgene langs kysten fra Horten til Kvinesdal
har kommet fram til. Tanken bak det hele er at vi ønsker å få
til en skiweekend for hele familen med hovedvekt på de yngste.
Vi håper at dette kan hjelpe oss til å få tak i aldersgruppen
25-45 år som medlemmer. Foreløpig er dette på
planleggingsstadiet, men vi ønsker at du tar kontakt på telefon
33 36 88 61 eller på desembermøtet og sier om dette kan
være av interesse. Kanskje kan besteforeldre ta med seg barn
og barnebarn og leie en leilighet sammen? Vi håper å høre fra
deg, slik at vi har noe å gå ut fra i den videre planleggingen.
Ellers har vi nå fått brosjyren og søknadsskjema for
Skogfjorden hvis du har barn i alderen 14-18 år som ønsker
en tur til USA til sommeren.
Så håper jeg dere tar dere en liten pust i juleforberedelsene
og kommer på vårt møte den 14. desember.

Med broderlig hilsen Sven-Anders

Bowling
Vår månedlige handicapturnering ga i november dette resultatet:
1) Åsmund 562, 2) Arild 559, 3) Martin 525, 4) Sven Anders
497, 5) Torstein 485.
Alle er hjertelig velkommen til våre bowlingkvelder hver fredag
fra kl. 18.30 og ca. 1 1/2 time utover. Sko og kule får du låne
i hallen, så det er ingen unnskyldning at de ikke har eget utstyr.

Edvard Munch Lodge
har medlemsmøte tirsdag 4/1-05 med innsettelse av det nye
styret ved S. Kjønnerød. Det hadde vært hyggelig om flere
fra Oseberg hadde hatt anledning til å ta turen til Horten den
kvelden. Ta kontakt for felleskjøring.

Trekning av lotteriet vårt
1/2 gris: Mille Charlotte Sjøttem
1 Kalkun: Inger Krohn
1 dyne: Joakim Lien
1 Hardangerløper. Per Rygh
Juleduk + gardin. Nina Odland
Kurv m/div. Liv B. Drieberg
Duk, korssting: Joakim Lien
Broderte bilder: Erling Pedersen
Heklet gardin: Ragnar Laudan
Veskesett. Elina Buer
Salatbolle. Lars Eivind Hanche
Porselensfigurer. Kari  Albrigtsen

Ferie i varmere strøk?
Har du lyst til å tilbringe litt av vinteren i Florida, kan vårt
medlem Vesla Jakobsen hjelpe deg. De fleste er m/kjøkken og
beregnet for 2 personer. Prisene er fra ca. kr. 2.800,- og
oppover, avhengig av beliggenhet. Vesla bor selv i området om
vinteren og kan være behjelpelig med å ta små grupper på
severdigheter, spesielle shoppingrunder osv. Dessuten bor Brith
og Egil Gundersen fra Skien i nærheten, så det kan jo arrangeres
lokale “SoN-møter” innimellom. Interessert? Ta kontakt med
Vesla på Beatel@comcast.net eller Vesla Jakobsen, 2700 W.
Golf Bulevard #251, Pompano Beach, Fl 33064, USA.
Vi minner også om at våre medlemmer i Torrevieja, Rigmor og
Oscar, kan være behelpelig med å skaffe husvære der. Se vår
augustavis for nærmere informasjon om dette. Hadde forresten
nettopp en e-mail fra dem. De hadde 25 varmegrader og fint
vær. Dagene gikk med til frivillighetsarbeide i Sjømannskirken
og andre sysler. Skulle hilse til alle kjente hjemme i Norge.

Styret for 2005
President. Sven-Anders Kjønnerød
Visepresident. Finn A. Wang
Sekretær. Solveig S. Kjønnerød
Kasserer. Per Rygh
Medlemssekretær: Wenche Hanche
Aktivitetsleder. Arild Hassum
Marshaller. Torild Trolsrud

Kari Bjerkgård
Wenche Jacobsen
Unni Fevang

Redaktør. Sven-Anders Kjønnerød
På den internasjonale kongress i Washington i august, ble det
vedtatt å forandre tittelen på finanssekretær til medlems-
sekretær. Vi besluttet derfor på vårt novembermøte å gjøre
det samme.

Tubfrim
Husk å ta vare på frimerkene får du kaster konvolutter og
kort. Ta dem med med medlemsmøtene.


