Medlemsavis for OSEBERG LODGE, Sons Of Norway - Tønsberg
Desember 2008

Nr. 12 - 28. årgang

Tirsdag 9. des. kl. 19
møtes vi i kantina til
Nøtterø Sparebank,
Teie Torg til årets
siste medlesmøte
Årets siste medlemsmøte står for døren. Vi
åpner som vanlig med en forretningsdel der
hovedsaken blir innsettelse av det nye styret
samt utdeling av nåler til flere medlemmer
for langt medlemskap i Sons of Norway.
Det blir selvfølgelig også tid for hyggelig
prat, kaffe og noe å bite i. Et lite lotteri blir
det også. Håper riktig mange tar seg fri fra
julestria for å tilbringe noen timer med gode
venner i Oseberg Lodge.

Vi gratulerer
3/12 Hanne M. Solem
3/12 Laila Krüger
5/12 Andrea Hassum
18/12 Raymond Kibsgaard
20/12 Aage Rosland
24/12 Marit Ferner
29/12 Elisabeth H. Kjønnerød

Våre Flittige Liser
har sitt julemøte hos Else Mari Christiasen,
Gunnestadvn 10, Borgheim lørdag 13/12. Mat
blir ordnet av vertinnen, men det du skal
drikke må medbringes.Påmelding til Else
Mari tlf. 33386029/91889368.
---------------------------------------------------

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

Minneord
Svein Ivar Egrem gikk brått bort 30/10 -08,
nær 70 år gammel. Selv om Ivar ikke var av
de mest aktive medlemmene våre, skapte han
alltid glede og humør når han var tilstede.
Han var et oppkomme av historier og vitser,
og hans kunnskap om Tønsbergs historie var
unik. Hans yndlingsutrykk var vel: Dere har
vel kanskje hørt den før, men jeg forteller
den allikevel.. . Ivar skulle ha mottatt nål for
25 års medlemskap nå i desember. Vi lyser
fred over Ivars minne og våre tanker går til
hans familie

Søknad om stipend fra
Concordia College
Distrikt 8 vil gi reisestøtte til deltakere som
reiser til språkleiren på Skogfjorden i 2009.
Leiren arrangeres for ungdommer i alder 14
- 17 år, avreise ca. 28 juni og retur 18 juli,
frist for påmelding 31 januar. Congcordia
Language Villages, som arrangerer leiren i
Bemidji, Minnesota USA gir 2 stipend til
norske deltakere gjennom Passport Fund
Scholarship. Sammen med reisestøtten fra
Distrikt 8 dekker dette ca. halvdelen av
utgiftene til reisen. Søknadsfrist 31 januar.
Du kan også søke din lokale lodge om støtte.
Nærmere oppysninger får du ved henvendelse
til campansvarlig, Johanne Hansen,
Sørnestunet 12, 4015 Stavanger. Tlf.
51563896, e-post jotaha@online.no .
Du finner også flere opplysninger om
Skogfjorden
på
internett,
www.ConcordiaLanguageVillages.org .
.
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Redaktørens betrakninger
Så har vi tatt fatt på årets siste måned, og 2008 ebber ut.
På årets siste medlemsmøte skal vi sette inn det nyvalgte styret
for 2009. Innsettende offiser er Jan Thorsen fra Edvard Munch
Lodge i Horten. En av de foreslått marshallene ba før
novembermøte om å bli fritatt fra vervet, noe som selvføgelig
ble akseptert. Vi trenger derfor en ny marshall, så har du lyst
er det bare å gi styret beskjed før vi åpner desembermøtet, så
blir du valgt sammen med de andre. Vi skal også dele ut
diplomer og nåler for lang og tro tjenenste i Sons of Norway,
dette er alt fra 5 års medlemskap opp til 40 år og Golden
Membership. De det gjelder har fått egen invitasjon til møtet.
For å gå litt tilbake i tid, har vi lagt nok en vellykket Thanksgiving kveld bak oss. Foruten egne medlemmer og venner,
hadde vi også besøk Edvard Munch Lodge i Horten og Thorleif
Haug lodge i Drammen. Det ble som vanlig servert kalkun
med tilbehør og utover kvelden var det kaffe og kaker,
utlodning og kaste-på-flaske. Og selvfølgelig gikk praten livlig
blant de mange gode vennene. Vel møtt alle sammen neste år.
På novembermøtet ble det nye styret for 2009 enstemmig
valgt med akklamasjon og uten motkandidater. Fremmøtet
på novembermøtet kunne nok vært bedre, men været og
“faren” for å bli foreslått til et verv holdt kanskje noen hjemme.
I forrige avis skrev jeg om mange arrangementer i 2009. Nå
som kalenderen for 2009 begynner å komme, kan dere
begynne å krysse av noen datoer. Thorleif Haug Lodge i
Drammen fyller 25 år 21/1. Dette blir feiret med koldtbord
og innsettelse av det nye styret søndag 18. januar. Mer info
kommer senere. Bowlingen i Arendal er lødag 28. mars.
Edvard Munch Lodge i Horten fyller 15 år 7. mai. Dette feires
tirsdag 5. mai og Eidvold Lodge fyller 25 år 15/9. Dette feires
lørdag 12. september. Mer info om disse arrangementene og
andre som kommer i 2009 får dere etterhvert i avisa og på
medlemsmøtene våre.
Som dere ser et annet sted i avisa har vi fått en forespørsel
om å åpne våre hjem for amerikanere på tur i Norge. Håper
Osebergs medlemmer har anledningen til det. Det våre gjester
ønsker er en seng for 2 netter og litt vanlig norsk mat uten
noen form for spesialoppvartning. Sist Dolores Baldry var i
Tønsberg var august 2004. For noen ble det en hyggelig
gjenvisit med noen av gjestene i Grand Forks oktober.
Til dere som savner avisa tilsendt som e-post eller lese den på
nett, så har jeg for tiden problemer med det programmet som
omgjør avisa til PDF-filer. Håper snart å være på nett igjen.
Ellers håper jeg at riktig mange tar seg fri fra rundvask,
kakebaking og julegavekjøp og kommer og tilbringer de noen
timer sammen med gode venner i Oseberg Lodge.
Med broderlig hilsen Sven-Anders

Innkvartering
Fra Dolores Baldry har vi fått en forespørsel om Oseberg Lodge
kan innkvartere 30-35 voksne amerikanere på tur i Norge.
Planen er at de ankommer Tønsberg 16. juni på ettermiddagen
og reiser videre torsdag 18. juni til Kristiansand. De har sin
egen turbuss, som kan benyttes på seighseeing.
Dersom du har anledning til å innkvartere 1 eller flere gjester 2
netter i juni, vennligst ta kontakt med noen i styret så tidlig som
mulig. Baldry`s har vært i Tønsberg mange ganger, bl.a. med
sin squardancegruppe.

Styret for 2009
Disse ble enstemmig valgt til å lede lodgen i 2009:
President Torild Trolsrud| Visepresident Solveig Sørensen
Sekretær Anne Lise Berenger Kasserer Solveig Sende
Kjønnerød Medlemssekretær Sven-Anders Kjønnerød
Aktivitetsleder Else Mari Christiansen Marshall Kari Bjerkgård
Marshall Wenche Jacobsen Marshall Tom Green Marshall
skal ditt navn stå her????
Det er ønskelig at alle disse møter på desembermøtet.

Bowlingen
fortsetter hver fredag fra kl. 18.30 på Sjøsiden Bowling

Lotteriet
er nå over og trekningen foretatt. De glade vinnere ble: 1. pr.1/
2 gris Miriam Berenger 2. pr. Dukke med vugge og klær Eva
Espeland. 3. pr. kalkun Bjarne Rolland. 4. pr. kalkun Aase Skaar,
5. pr. Grill Lillan og Hans Einar Tveiten, 6. pr. Adventstake
Lilly Følstad, 7. pr. Kakegafler Raymond Kibsgaard, 8. pr.
Ildfast form m/lokk Kronen, 9. pr. sengesett Mile Sjøttem, 10
pr. Hårføner Per Rygh, 11. pr. Bag, sort/lilla Erna Hassum, 12.
pr. Bag, sort/grønn Kari, 13. pr. Disey sekk Brit W. Kibsgaard,
14. pr. Trebolle med stake Bjørnar Langås, 15. Stor ryggsekk
Tuva Ravndal, 16. pr. Liten rygsekk Peer Christian Bekkedal,
17. pr. Gymsekk Elsa Østby Johansen, 18. pr. Kakeform m/
lokk Else Mari Christiansen, 19. pr. Boken Anna Else Mari
Christiansen. Takk til alle som kjøpte lodd og til alle dere som
solgte lodd. Det ble solgt lodd for ca 14.000 kroner.

God Jul og
Godt Nytt år ønskes
alle Sons of Norway
medlemmer med familie

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

