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Årets siste medlemsmøte avholdes onsdag 9. desember kl. 19.00 på Eik Speiderhus, Sildreveien
Som vanlig åpner vi møtet med en liten forretningsdel. Denne kvelden får vi besøk av D8-president Per
Mikalsen som vil forestå den høytidelige innsettelsen av det nye styret. Det skal også deles ut pins og
diplomer til medlemmer som har vært med oss i alt fra 5 til 30 år. De som skal ha pins/diplomer har fått
melding om dette i eget brev. Og vi skal som alltid på desembermøtet kose oss med deilige snitter og kaffe.
Tid til hyggelig prat rundt bordene og en liten utlodning blir det også tid til. Håper alle tar seg litt fri fra
juleforberedelsene denne kvelden og møter opp til en siste kveld med ”gjengen” før innspurten foran juleog nyttårshelgen setter inn for fullt i de tusen hjem. HJERTELIG VELKOMMEN ALLE SAMMEN.

Våre Flittige Liser
Har sitt julemøte fredag 18. desember kl. 18.00 hos Solveig Sende Kjønnerød, Kongslysveien 10, Eik. Pga.
matbestilling må du gi beskjed på tlf. 48127201 eller senest på medlemsmøtet den 9. desember om du
kommer. Drikke til maten og utover kvelden må medbringes. Kaffe/te sereveres.

Stiftelsen Gamle Tønsberg
Inviterer til medlemsmøte mandag 7. desember kl. 18.30 i Tønsberg Arbeidsforenings lokaler, Kammegata
5, 3. etg. Det blir foredrag ved byplansjef Rita Rego om Byplan Tønsberg. Pris kr. 100,- som inkluderer
kaffe, kaker og et hefte fra byen. Det er ingen påmelding, men det anbefales å være tidlig ute. Som kjent er
Oseberg Lodge støttemedlem så alle våre medlemmer blir invitert til Gamle Tønsbergs arrangementer.

Styret for 2016
På medlemsmøtet i november ble det foretatt valg på styre for 2016 og det ser slik ut: President Solveig
Sende Kjønnerød, visepresident Torild Trolsrud, sekretær Sven Anders Kjønnerød, kasserer Bjørn
Kristiansen, aktivitetsleder Turid Dalby og marshallene Kari Bjerkgård, Martin Bjerkgård, Else Mari
Christiansen og Arild Hassum. Det betyr at det ikke kom noen benkeforslag på møtet og at
nominasjonskomitens forslag ble uforandret.

Minneord
Etter at november-avisa ble sendt ut fikk jeg en telefon om at Arne Lie Larsen, Drammen var gått bort, 90 år
gammel Han var aktivt med på starten av Thorleif Haug lodge og overførte sitt medlemskap til Oseberg når
Thorleif Haug ble nedlagt. Vi lyser fred over hans minne og våre tanker går til familien.

Vi gratulerer
2/12 Eddy Ferreira, 3/12 Hanne M. Solem, 3/12 Laila Kruger, 5/12 Andrea Hassum, 18/12 Raymond
Kibsgaard, 20/12 Aage Rosland, 24/12 Marit Ferner, 29/12 Elisabeth H. Kjønnerød

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
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Redaktørens betraktninger
Årets siste medlemsavis er ikke slik du er vant til å se den. Det skyldes et lite data-crash på den gamle
PC\en. Bortsett fra det Publisher-programmet jeg bruker når jeg bl.a. lager medlemsavisa, tror og håper jeg
at vi har klart å få overført alt annet fra den havarerte PCèn til den nye. Så langt oppe på ønskelista til jul er
mitt håp at det er noen snille mennesker der ute som har en Office-pakke med Publisher inkl. eller at noen
har en CD med det programmet som jeg kan få låne. Hvis ikke får jeg krype til korset og investere i et nytt
program. Men som kjent, penger spart er penger tjent.
Når dette skrives går november snart over i historien og første søndag i advent er like rundt hjørnet. Det er
nok flere enn jeg som har tatt turen opp til loftet for å finne frem adventsstaken og adventsstjernen.
November startet med vår tradisjonelle Thanksgivingsfest. Nok en gang ble det en fin fest med god mat,
levende musikk og masse hyggelige mennesker som skapte en fin ramme om arrangementet. Noen dager
senere var det tid for medlemsmøte. Denne gangen hadde vi besøk av Monica Halvorsen som holdt en
interessant foredrag om øl-produsjon og det ble også mulighet for noen smaksprøver. Hvis noen av prøvene
falt i smak og du har glemt hva de heter, så smake vi i følgende rekkefølge: Hrist og Mist Hefeweien fra
Ægir Bryggeri, Tank Farmhouse Ale (USA) og Porter fra Nøgne Ø Bryggeri. Pga. alkoholprosenten må
disse kjøpes på Polet. Nå like før jule- og nyttårshelgen skal du kanskje ditt allikevel.
Som dere ser på 1. siden får vi besøk av Per og Marit Mikalsen på desembermøtet. Per skal sette inn det nye
styret og kanskje fortelle litt om det som rører seg rundt omkring i SoN og D8.
En titt på kalenderen viser oss at det jule- og nyttårshelgen som dominerer i alle våre 3 land. I tillegg feirer
USA Pearl Harbor Remembrance Day 7/12. 17/12 er det Pan American Aviation Day og Wright Brothers
Day. I Canada er det 11/12 Anniversary of the Statue of Westminster. Hva alle disse dagene står for kan du
Google deg frem til.
Så gjenstår det bare å ønske alle hjertelig velkommen til vårt møte den 9. desember.
Sven Anders Kjønnerød, redaktør

Vår hjemmeside
Så dagens lys 12/12 2000 og bortsett fra innholdet har den ikke forandret seg på de 15 årene. Wilfred
Aasheim synes derfor at det var på tide og friske den opp litt. Så hvis du klikker deg inn på hjemmesiden vår
nå så finner du en ny utgave, men med det samme stoffet. Her er det info om Oseberg Lodge, kontaktinfo til
alle styremedlemmer i D8-lodene, D8-styret, hovedstyret, bilder fra mange av våre møter og arrangementer.
Og du kan lese medlemsaviser helt tilbake til Januar 2001.

Frimerker/ringer
Du husker vel å ta vare på frimerkene på alle juleposten du får. Og du kan jo også sende med hele kortet
hvis det ikke står ting på som du ikke ønsker å dele med andre. Ta også vare på telekort og alle andre kort i
bankkkort-format som du ikke trenger lenger. Og nå i jule-/nyttårshelgen går det kanskje med noen bokser
med forfriskninger. Husk å ta vare på ringene får du panter/resirkulerer boksene.

God Jul og
Godt nytt År
Ønsker alle SoN-medlemmer og deres familier i
Norge, USA og Canada
Søster Lodger:

Fredriksten Lodge 3-125
Myrmarken Lodge 5-609
Nor-Bu Lodge 3-427

Fredriksten Lodge, Sons of Norway Hall, 187 State Rd. 2. lørdag kl. 13.00
Faith Church, 207 S. Cherry,
1 lørd. Kl. 9 Jan-Mars, 1. tirsd. Kl. 19 April-Des
BUL Cabin 21 Oslo Dr. Lake Telemark Rockaway NJ 3. lørdag kl. 18.30

