Osebergs Avis
Medlemsavis for OSEBERG LODGE 8-001, Sons of Norway Vestfold, Buskerud, Telemark
Nr. 12— 37. årgang
Returadresse: Kongslysveien 10, 3123 Tønsberg
Desember 2019

Onsdag 11. desember kl. 19.00 ønsker vi velkommen til
årets siste medlemsmøte på Eik
Speiderhus, Sildreveien Eik
Årets siste medlemsmøte står for døren, og vi håper alle tar seg fri fra juleforberedelsene denne kvelden for å ha en hyggelig kveld med gode venner i
Oseberg Lodge.
Som vanlig åpner vi møtet med en liten forretningsdel, før redaktør Sven Anders Kjønnerød skal sette inn

DET NYE STYRET FOR 2020
Og en annen fin tradisjon på desembermøtet er utdeling av pins til medlemmer for lang fartstid i lodgen. I år er det 17 medlemmer som har gjort seg
fortjent til alt fra 5 til 50 års medlemskap. De det gjelder har fått egen innbydelse. Håper det passer for alle.
Etter at det obligatoriske er unnagjort, er det tid for kaffe og snitter. Og selvfølgelig hyggelig prat rundt bordene og en liten utlodning blir det også. Hyggelig om du kan med en liten premie. Kanskje blir det noen som
har en liten julehistorie å fortelle, og kanskje kan noen være forsanger for en julesang eller to. Håper vi sees
onsdag den 11. desember kl. 19.00

Våre Flittige Liser

har sitt julemøte hos Solveig Sørensen, Åsaneveien 25E, 3231
Sandefjord fredag13. desember Av hensyn til matbestilling er det fint om du kan gi Solveig
beskjed på tlf. 48064201 om du kommer. Drikke til maten og utover kvelden tar du med
selv. Samkjøring kan dere jo ordne på medlemsmøtet eller pr. telefon til dem du vet skal dit.

Styret for 2020

ble valgt på novembermøtet og ser slik ut: President Solveig Sende Kjønnerød (gjv),
visepresident Solveig Sørensen (ny), sekretær Turid Dalby (gjv), kasserer Bjarne Rolland (gjv), aktivitetsleder
Arild Hassum (gjv), marshaller Kari og Martin Bjerkgård, Else Mari Christiansen og Wenche Jacobsen (alle
gjv). Utenom styret fortsetter Sven Anders Kjønnerød som redaktør

Tubfrim har alltid behov for å få tilsendt brukte frimerker, postkort, telekort, ja stort sett som er i bankkortstørrelse. Mange av dem har flotte motiver. Overskuddet til Tubfrim går til barn og ungdom med ulike
handicap. Gjør du som oss, har du spart på fjorårets julepost for å huske hvem du fikk fra. Klipp av frimerkene
eller send inn hele kortet før noe blir kastet. Ta alt med på medlemsmøte så ordner vi resten

Vi gratulerer
2/12 Eddy Ferreira,3/12 Hanne
M. Solem, 3/12 Laila Krüger,
20/12 Aage Rosland,
24/12 Marit Ferner
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Redaktørens betraktninger
Årets siste medlemsavis er klar for utsendelse og det siste medlemsmøtet i 2019 ligger foran oss.
Men før vi kommer så langt, vil jeg gå litt tilbake i historien, til Thanksgivingskvelden i november. Det er lenge siden vi
har vært så mange. Ekstra hyggelig var det at flere medlemmer og andre som vi ikke har sett på mange år kom. Og vi
hadde også mange hyggelig gjester som kanskje kan bli medlemmer på litt sikt. Takk til alle medlemmer og andre som
hjalp til med oppdekningen fredag kveld, som tok i mot maten og satte den frem på langbordene så alle kunne forsyne
seg selv. Og takk til alle som ryddet bordene, fikk unna oppvasken og som ryddet lokalet når det hele var slutt. Når alle
tar i et tak går alt som mye lettere og raskere. Og det har vi alltid vært flinke til i Oseberg Lodge. Og maten fra vår nye
leverandør besto forventningene. Noen av de vante grønnsakene var borte, men til gjengjeld fikk vi deilig stuffing, pærer
og waldorfsalat med og uten nøtter. Det er jo kanskje noen som har nøtteallergi og da er det fint å tenke på dem også.
Som vanlig håper vi på god julestemning når vi møtes den 11. desember med innsettelse av styre for 2020 og utdeling av
pins til medlemmer som har vært sammen med oss i mange år. I år er det 17 medlemmer med alt fra 5 til 50 års fartstid.
Tar vi en titt på kalendren for våre 3 land, ser vi at i Norge er det markert for de 4 søndagene i advent, 22/12 er det Vintersolverv, så kommer Julaften og juledagene på rekke og rad og 31/12 er det nyttårsaften. Foruten adventssøndagene
finner vi følgende merkedager i Canada: 8/12 Feast of the Immaculate Conception, 11/12 Anniversary of the Statue of
Westminster, 21/12 December Solstice, 23/12 First Day of Hanukkah. Hanukkah, også kjent som tempelvigselsfesten, er
en jødisk lysfest som feires i åtte dager mellom den 25. dagen i Kislev-måneden til den andre dagen i i Tevet i den hebraiske kalenderen , 26/12 Boxing Day (NB, NL, NT, NU, ON), 30/12 Last day of Hanukkah og 31/12 New Year`s Eve. I
USA er det glade i alle merkedager. 2/12 Cyber Monday, 6/12 St. Nikolaus dag, Sankt Niolas døde 6/12 ca. år 1350.
Han kom fra det som i dag er Tyrkia og han arvet en formue av sine foreldre. Dette ga han bort til fattige i all hemmelig,
for han ønsket ikke å bli roset for dette. Han ble biskop i år 300, bare ca. 16-20 år gammel. Han er en av de mest populære helgene i den katolske kirken og over 2000 kirker i Europa er viet til ham. 7/12 Pearl Harbor Minnedag til minne
om det japanske angrepet på Pearl Habor søndag 7/12 1941. Foruten store ødeleggelser på skip, fly og annet utstyr ble
2335 amerikanske soldager og 68 sivile drept. 12/12 Feast of Our Lady of Guadalupe 13/12 Nasjonalgardens Grunnleggingsdag, 17/12 Panamerikansk luftfartsdag, 17/12 Wright-brødrenes dag. Brødrene Wilbur og Orville Wright drev sykkelverksted i Dayton, Ohio i USA. I 1899 begynte de med modellglideflyforsøk. 17/12 1903 foretok de den første flygningen med et motordrevet fly. 21/12 Vintersolverv, 26/12 Kwanzaa, 31/12 Nyttårsaften. Og selvfølgelig adventssøndagene og juledagene.
Sven Anders, redaktør

Skogfjorden Language Camp 2020
Har du barn eller barnebarn i alderen 14 - 18 år som ønsker å reise på språkleir i Minnesota neste sommer? Medlemmer
av Sons of Norway, Distrikt 8, har igjen mulighet til å få stipend for barn eller barnebarn som ønsker et 2 eller 4 ukers
opphold ved Concordia Language Villages (Skogfjorden) i Bemidji, Minnesota. Dato for leirene i 2020 er:
22 Juni - 4 Juli for 2 ukers opphold og 22. juni – 18. juli for 4 ukers opphold. Det kan søkes om stipend både fra Concordia Language Villages (CLV) og fra den lokale lodgen i Sons of Norway. De som reiser får også reisestøtte fra Distrikt8. For å søke må en melde seg inn som medlem. Stipendene fra CLV blir fordelt av distriktet og det kan oppnås opptil
kr. 7 - 8000 kr- tilsammen. Distrikt 8 er ikke ansvarlig for opplegget, men D8 styret har planer om revidere opplegget til neste år, slik at det kun er et tilbud om stipend.
Da blir det avreise fra Norge ca. 14. juni 2020. Søknadsfrist for stipendene er 1. desember 2019. Søknadsfrist for deltakelse på leirene generelt er 1. februar 2020, *) men de som melder seg på leiren innen 1. desember får også fordeler som
Early Bird, d.v.s. billigere deltakeravgift. Du finner opplysninger om dette ved å gå inn på internett,
www.ConcordiaLanguageVillages.org For ungdommer som blir innvilget stipend må det betales et depositum som dekker avbestillingsgebyret for oppholdet på leiren.For ytterligere info og påmelding, kontakt; Tove Dahl på Email adr.
skogfjordentid@gmail.com

God Jul og Godt Nytt år ønskes
alle medlemmer og deres familier
Fredriksten Lodge 3-125
Myrmarken Lodge 5-609
Nor-Bu Lodge 3-427

Sons of Norway Hall, 187 State Rd. Andalusia, Pennsylvania 19020 - 2. lørdag kl. 13.00
Faith Church, 207 S. Cherry Ave., Marshfield, Wisconsin 54449 - 2. lørdag kl. 9.00
BUL Cabin 21 Oslo Dr. Lake Telemark Rockaway New Jersey 07866 - 3. lørdag kl. 18.30

