
Osebergs Avis 
 

Medlemsavis for OSEBERG LODGE 8-001, Sons of Norway Vestfold, Buskerud, Telemark 

    Nr. 12— 36. årgang  Returadresse: Kongslysveien 10, 3123 Tønsberg        Desember 2018 

Onsdag 12. desember kl. 19.00 ønsker vi 

velkommen til årets siste medlemsmøte 

på Eik Speiderhus, Sildreveien Eik 
Som vanlig åpner vi møtet med en liten forretningsdel, før vi går over til da-

gens program som blir 

INNSETTELSE AV DET NYE STYRET 

OVERREKKELSE AV NÅLER FOR 

 MANGE ÅRS MEDLEMSKAP 
Etter det blir det hyggelig samvær rundt bordene. Som vanlig på julemøtet blir 

det servert snitter, kaker og kaffe. 

Og en liten utlodning blir det også tid til. Kanskje går du hjem med noe som kan brukes som julegave? 

Håper du setter av tid i julestria til å være sammen med gode venner i Oseberg Lodge denne kvelden. 

Våre Flittige Liser har sitt julemøte hos Solveig Sende Kjønnerød, 

Kongslysveien 10, Eik fredag 14. desember. Av hensyn til matbestillingen er det fint om 

du kan gi beskjed om du kommer på tlf. 48127201. Eventuell samkjøring kan du jo avtale 

på medlemsmøtet onsdag 12/12. Bortsett fra kaffe må du selv ta med deg det du skal drik-

ke til maten og utover kvelden.  

Bowlingen forsetter på Vallø Bowling hver fredag fra kl. 18.30. Sko og kule får du lånt i hallen, så du 

trenger ikke eget utstyr. Bare kom som du er og blir med på en sosial kveld. Ta gjerne med andre familiemed-

lemmer eller venner. Her er det sosiale i høysetet. 

Styret for 2019 ble valgt på novembermøtet og ser slik ut: President Solveig Sende Kjønnerød, gjen-

valgt, visepresident Liv Høvring, ny, sekretær Turid Dalby, ny, kasserer Bjarne Rolland, gjenvalgt, aktivitets-

leder Arild Hassum, ny. Marshaller Kari og Martin Bjerkgård og Wenche Jacobsen, alle gjenvalgt. Else Mari 

Christiansen, ny. Utenom styret ble Sven Anders Kjønnerød gjenvalgt som redaktør. 

USA-Experten OK Reiser feirer 50 år og inviterer til en jubileumstur til New York, byen hvor det hele startet 

for 50 år siden. Turen foregår i tiden 30. mars—3. april (hjemme i Norge 4. april) Pris kun kr. 9.790,- pr. p. som inklude-

rer fly Sola — New York. Overnatting i delt dobbeltrom på Edison Hotel, busstransfer t/r flyplass/hotell. Deltakerne be-

taler et depositum på kr. 1000,- p.p. ved påmelding. Restbetalling gjøres i februar 2019. Begrenset plasser—max 40 per-

soner. Bestill allerede i dag: Mail: firmapost@usaexperten.no tlf. 38350204. www.usaexperten.no 

Vi gratulerer 2/12 Eddy Ferreira, 3/12 Hanne M. Solem, 3/12 Laila Krüger, 

18/12 Raymond Kibsgaard, 20/12 Aage Rosland, 24/12 Marit Ferner 

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR ØNSKES ALLE 

 MEDLEMMER OG DERES FAMILIER 

 

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 



Pres. Solveig Sende Kjønnerød. T. 48127201 solveig.kjonnerod@sf-nett.no Vp. Torild Trolsrud T. 91639684 tor-trol@online.no Sekr./red.  

Sven Anders Kjønnerød T. 94982981 sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no  Kasserer  Bjarne Rolland T. 91576042  

bjarne.rolland.br@gmail.com Akt. Leder Else Mari Christiansen T. 91889368 elsemarihassum@hotmail.no  Marshaller: Kari Bjerkgård  

 T. 48286207. Martin Bjerkgård T. 92638316 Arild Hassum T. 98009312 Wenche Jacobsen T. 92230271 

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

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

Kont: Kr. 425,- Ektefelle/samboer 375,- Ungd. 16-21 år kr. 255,- Frist for innlevering av stoff til avisa er 20. i hver måned 

Bankkonto: 2470.07.09031 Vipps 135235 Sons of Norway/Oseberg Lodge 8-001 

———————————————————————————————————————————————————————————

Redaktørens betraktninger 

2018 er snart historie og årets siste medlemsmøte avholdes onsdag 12. desember. Håper alle tar pause fra alle 

juleforberedelsene og kommer på møtet den kvelden. Foruten den obligatoriske forretningsdelen, blir det inn-

settelse av styret for 2019 ved avtroppende sekretær. Hvem som skal lede lodgen i 2019 ser du på forsiden. Vi 

skal også dele ut nåler og diplomer til medlemmer som har alt fra 5 til 50 års medlemskap. De som skal hedres 

denne kvelden har fått egen innbydelse. Håper alle har tid til å komme denne dagen. Det er ekstra hyggelig når 

de som skal hedres er tilstede. 

Vi har lagt bak oss et aktivt år med mange aktiviteter. Mest tid og ressurser tok avviklingen av D8 kongressen 

på Grand hotell i Åsgårdstrand i juni. Men med alle de hyggelig tilbakemeldinger fra delegater, gjester og ikke 

minst våre egne medlemmer, er alt slitet glemt. Takk til alle som gjorde at Oseberg kan være stolt av arrange-

mentet. 

Foruten medlemsmøtene har også mange av medlemmene deltatt på bowling hver fredag og en gang i måne-

den har våre Flittige Liser kommet sammen. Selv om oppmøtene til de ulike arrangementene kan variere, viser 

den stabile medlemsmassen vår at medlemmene trives i Oseberg. Det kommer vel også klart frem når vi på 

medlemsmøtet i desember kan dele ut 18 nåler/diplomer til medlemmer med alt fra 5 til 50 års medlemskap. I 

tillegg er det flere av medlemmer som deltar i frivillig arbeide rundt omkring i de kommunene de bor. Det er 

viktig at de som deltar på slikt kan levere oss antall timer de arbeider frivillig slik at vi kan få dette med på de 

skjemaene vi sender over til Minneapolis over årets aktiviteter. Siste frist for å levere er på medlemsmøtet 

onsdag 9. januar. Du kan også sende det på mail til sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no 

Det er ikke lett å spå hva som vil skje i fremtiden, men jeg er sikker på at det nye styret vil sørge for at vi også 

i 2019 vil komme sammen til mange hyggelig arrangementer. 

En titt på kalenderen for våre 3 land, viser at i Norge er det Vintersolverv 21/12. Ellers er det jo adventssønda-

gene og jule– og nyttårshelgen som preger kalenderen her på berget. I Canada er det mye av det samme, men 

den 11/12 feirer de Anniversary of the Statue of Westminster. 26/12 er det i noen regioner Boxing Day. I USA 

er det litt mer enn advent og jule/nyttårshelgen som står på kalenderen. Den 7/12 er det Pearl Harbor minne-

dag og 17/12 markeres både Panamerikansk luftfartsdag og Wright-brødrenes dag. 

Da gjenstår det vel bare å ønske alle sammen hjertelig velkommen til medlemsmøtet vårt på Eik speiderhus 

onsdag 12. desember kl. 19.00. Er du ikke kommet i julestemning før det, blir du det nok helt sikkert etter en 

hyggelig kveld sammen med gode venner, god mat i et sikkert julepyntet lokale.             Sven Anders, redaktør 

Lotteriet vårt er avsluttet og trekningen viser at trekningen fikk dette utfallet: 1. gev.: Gavekort kr. 750,- 

fra Meny Brit E. Gjertsen. 2. gev.: Gavekort fra Meny kr. 500,- Marianne Hansen. 3. gev.: Dukke m/utstyr 

Sølvi Jensen. 4. gev.: Smykke Eva og Johan Granly, 5. gev.: Biltransport Martin Bjerkgård. 6. gev.: Fjernstyrt 

bil Lars Henrik Rosten Gabrielsen. 7. gev.: Sengesett Anne C. Hagen. 8. gev.: Smykke Per Mikalsen. 9. gev.: 

Vase Lars Henrik Rosten Gabrielsen. 10. gev.: Glass Tom Arild Solvang. 11. gev.: Pute/pledd Paula Børresen. 

12. gev.: Staffeli Inger Krohn. 13. gev.: Bilde Tor Otto Sørensen. 14. gev.: Teppe Amelia Venice. 15. gev.: 

Kubbelys Inger Jørgensen. Takk til alle som har kjøpt lodd, solgt lodd, donert gevinster og sittet på Eik Meny-

toppen og solgt lodder 4 dager. Regnskapet er ikke helt klart ennå, men det blir et godt tilskudd til kassa. 

Litt av hvert Julekortene dukker nok snart opp i postkassene. Du husker vel å ta av frimerkene før du 

legger dem bort. Du kan også sende inn hele kort og konvolutter med frimerkene på. Tubfrim tar imot alt sam-

men. Og du kaster vel ikke brus/øl-boksene før du har tatt at aluminiumsringene du åpner boksen med? Ta 

med alt på medlemsmøtene så skal vi sørge for at de kommer i de rette hender. Og hvis du ikke allerede er det, 

registrer spillekortet ditt på org.nr. 982843596. Mange bekker små gjør en stor elv. Hvis du i løpet av 2018 har 

flyttet, byttet tlf.nr eller e-post adresse har du vel husket å sende endringene til oss? 

GOD JULOG GODT NYTT ÅR—HÅPER VI SEES DEN 12/12 OG HELE 2019 

Fredriksten Lodge 3-125 Sons of Norway Hall, 187 State Rd. Andalusia, Pennsylvania 19020 -  2. lørdag kl. 13.00 

Myrmarken Lodge 5-609 Faith Church, 207 S. Cherry Ave., Marshfield, Wisconsin 54449 - 2. lørdag kl. 9.00  

Nor-Bu Lodge 3-427  BUL Cabin 21 Oslo Dr. Lake Telemark Rockaway New Jersey 07866 -  3. lørdag kl. 18.30 

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

